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  ٓـ٠رىْٛ اٌرعث١ش فٟ اٌٍغح اٌعشت١ح ِ                   
 

 (ئؾرحسٞ )         ٠يٍد ِٕه أْ ضىطد              -:    ٟـــجٌطْر١ش ج١ٌٍٛف -ٔ

 
 ٠يٍد ِٕه أْ ضىطد الفطٗ ئسؽحد٠س أٚ أوػش ٌٍٕقف ٚجإلسؽحد          ( ئسؽحدجش)  ســـجٌالفط** 

  ِػحي
 
ٟ جٌكغُ جٌغ١ٍُ"     -"    حمس عر١ٍه ئٌٝ جٌقكس  ٚجٌمٛز ٚجٌغْحدزجٌش٠"      جٌش٠حمس  - ً جٌغ١ٍُ ف  "  جٌْم
 "    جٌَٕحفس ِٓ جإل٠ّحْ"     -"      جٌَٕحفس سِض جٌؾْٛخ  ٚجٌكنحسجش جٌّطمذِس"        جٌَٕحفس -
 "   ق١حز ٌٍك١حزجٌمشجءز "     -         "        جٌْمً ِٚطْس جٌشٚـ غزجء  جٌمشجءز"        جٌمشجءز -
 " ضٕؿٛج ذقكطىُ،  جلٍْٛج ّٓ جٌطذخ١ٓ"     -       "        جٌٛفحز ِش جٌقكس ٠ٚغردجٌطذخ١ٓ ٠ذ"       جٌطذخ١ٓ -

 
 ) ضٕٙثس   ،   ضْض٠س  ، دّٛز ( ٠يٍد ِٕه أْ ضىطد ذشل١س        ســــــــجٌرشل١** 
 

 ِػـحي
 
 
 
 
   
ٟ جٌغإجي ٚ٘زج ٔحدس ؾذَج  ال ضىطد جعُ ٚال ضى           ضكز٠ـــش - ُ ّٕٚٛجْ ف  طد ّٕٛجْ ئال ئرج َروـــش جع
ُ دجتًّح،  إٔ٘ثىُ ذٕؿحقىُ "      ذشل١س ضٕٙثس  -   " .  قؽ ِرشٚس ٚرٔد ِغفٛس "     - "  .  أدّٛ جهلل أْ ٠ٛفمى
ُ جألقــٔؾحى "             ذشل١س ضْض٠س -  "   .  ِْىُ حــــــلٍٛذٕ"           -               "   .  ضجْــشو
 " .  حــِْٕ جٌق١ف ّيٍس لنحء ئٌٝ ٛوُأدّ "             ذشل١س دّٛز  -
 

ْ ــــجإلّ ال

ً ِشذِ ، ٚٔىطد أٍّٝ جٌّشذِ وٍّس     ( غُ ٔىطد جٌْٕحفش جألعحع١س جٌطٟ ) ئّالْ  ٔىطد جإلّالْ دجخ

ُ ِٓ ٠ش٠ذ جالؽطشجن. ٚال ٔىطد أعّحء أؽخحؿ ئال ئرج أّيحٔح أعّ ُ حءضٙ ٘ 

 : ئّالْ ّٓ سقٍس ِػحي

 

 

 

ُ جٌّشعً ئ١ٌٗ   ............... :جع

  ْ  ...............  :جٌْٕـــــــٛج
ـ جٌرشل١س ( ..................)                  ٔ ...................... 

ُ جٌشجعً:                                                                      .........  جع

 :...............جٌْٕٛجْ                                                                      

 . ليــشز ِــــحء ضغــــحٚٞ ق١ــــحز 

 ) ئّالْ (                                                       

 ...............  / ٠َٛ / ٚرٌه فٟ ....................ّٓ جٌم١حَ ذشقٍس ئٌٟ............ضٍْٓ ِذسعس  

 .جٌشقالش ِٚٓ ٠شغد ذغذجد ل١ّس  جالؽطشجن ّٕذ ِؾشف.........جالؽطشجن ل١ــّس......./....../....جٌّٛجفك/

 "ذــــحدس ذكؿـــض ِمْــــذن "                                     

 ِؾشف جٌشقالش                                                               
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 جٌطْر١ش جإلذذجّٟ -ٕ      

ُ جٌطْر١ش فال ذذ ِٓ ضؿٕرٙحْحٌؽ ذْل جٌغٍر١حش جٌطٟ  ضطغرد فٟ ٔمـ دسؾحش أٚالَ جْ ٔ الذذ -          ِٛمٛ
 

 شــٛٞ فٟ اٌرعث١ـشاخ اٌٍغــذذز٠                                           
ٗ  جقزس -                               جٌؾيدجقزس  -     جألخيحء جإلِالت١س ٚجٌٕك٠ٛس   جقزس -              جٌىطحذس ذغشّ
ً  جقزس -    ُ جالعحعٟ جقزس -        جٌّمذِحش جٌّكفٍٛس  جقزس -                ضىشجس جٌىالَ ٚجٌؿّ  جٌرْذ ّٓ جٌّٛمٛ
 جعطْيحف جٌّقكف  جقزس -             طْر١ش ذحٌْح١ِس  جٌ جقزس -قذ٠ع(    ، جٌخيأ ذحٌؾح٘ذ )لشجْ  جقزس -   
 

 شــٛٞ فٟ اٌرعث١ــاداخ اٌٍغــاسش                                           
ٝ ضفُٙ جٌّيٍٛخ ٚضكذد جألفىحس -ٔ ُ لشجءز ؾ١ذز قط   جلشأ سأط جٌّٛمٛ
ٗ فٟ وشجعس ئؾحذطه -ٕ ُ جٌطٟ ضٛد جٌىطحذس ف١   جٔمً جٌّٛمٛ
َ أدٚجش جالعطفٙحَ جوطد جأل -ٖ ً أعثٍس  ذحعطخذج ُ ٍّٝ ؽى  فىحس جٌطٟ ضغطٛق١ٙح ِٓ سأط جٌّٛمٛ
ُ جٌطْر١ش ج٘طُ -ٗ ً جٌْحَ ٌّٛمٛ ً ٚ جٌّف١ذ،   ج٘طُ ذأعٍٛذه ٍِِْٚٛحضه ،  ذحٌؾى  أعحط جٌطْر١ش جألعٍٛخ جٌؿ١ّ
 ٚضطشن ِغحفس ِٕحعرس ذ١ٓ جٌىٍّحش ذأْ ضىطد عيش ٚضطشن عيش ،؛  قغٓ ِٓ خيه  -٘
 

 ضـــٛع ذعث١ش ١ِّــح ِٛضـح وراتـطش٠م                                            
ُ ئٌٝ ُ جٌّٛمٛ   -: ضمغ١

 : جٌّمذِس -ٔ
ُ ذّمذِس ِٕحعرس ال ضخشؼ ّٓ جٌّٛمُٛ  - ٗ ؽ١مس ٚؾزجذٗ،  ِٙذ ٌٍّٛمٛ  ِمذِ

ـ سجط ،       ؽْش ذ١ص ،   قىّس،      قذ٠ع،      ٗ لشج١ٔٗ ــَج٠ )            ُ ذيش٠مطهجؽش  (   جٌّٛمٛ
 
 -: جٌّٛمُٛ -ٕ
ٟ فمشزجٌّٛؾٛدز   جألفىحسِٓ  فىشزٗ ٔطكذظ ّٓ وً ــٚف١  - ٛ ِيٍٛخ ِٕه،  ف  ضكذد عيٛس٘ح ذكغد ِح ٘
ٚ قشف ّيف - ً ذكشف ؾش أ  ُٔٛ فٟ جعٍٛذه ٚجسذو ذ١ٓ جٌىٍّحش ٚجٌؿّ
ٓ ذح٠٢حش ٚجألقحد٠ع ٚجٌؾْش - ٗ )   جعطؾٙذ ِح أِى  ( ِٓ ؽْش ىٛجي عٕٛجش ض١ٍّْهقحٚي أْ ضغطف١ذ ذّح دسعط
ً ِٛمّٛه ِطقاًل ٌٚٗ ذٕحء ِطّحعه - ً ٚال ضخطقش فطخً)   جٔطمً ِٓ فىشز ئٌٝ فىشز ٚجؾْ ً فطّ  (  ال ضيــ

 
 -:  جٌخحضّس -ٖ
ٝ جٌخحضّس  -  ُ ف ٝ ّرحسجضه ألْ جٌخحضّس ِّٙس    جخطقش وً جٌّٛمٛ َ   " فحؾٍْٗ ٚجٔطم  " جالٔيرحُ جألخ١ش ٠ذٚ

ُ ذيش٠مس ِخطٍفس ّٓ جٌّمذِس،       ؽْش ذ١ص،    قىّس،      قذ٠ع،       َج٠ــٗ لشج١ٔٗ)  ـ سجط جٌّٛمٛ  (   جؽش
ُ جٌّ روش سأ٠ه فٟأخش عيش فٟ جٌطْر١ش ج -  ٛمٛ
 ال ضٕظ ّالِحش جٌطشل١ُ -
ٚ جٌفىشز جٌطحِس(          .  )                      جٌٕميس -ٔ ِ فٟ ٔٙح٠س جٌؿٍّس أ  ضٛم
ً ٌفقً ذْل أؾضجء جٌىالَ ّٓ ذْل (        ،  )                     جٌفحفٍس -ٕ  ضغطّْ
ِ ذْذ جٌغإجي  (        ؟  )           جالعطفٙحَ ّالِس -ٖ  ضٛم
 ذْذ أعٍٛخ جٌطْؿد (         ! )              جٌطْؿد ّالِس -ٗ
ْ ذْذ  (        :  )          جٌمحتّطحْ جٌٕميطحْ -٘ ـ ٌفٌ  حي ، ٠مٛي  ( ) لٍس ضرذأ ذـ ّؾضٛمْح ً ؽش  وّح ضٛمْحْ لر
 

 (  أغٕحء وطحذس جٌطْر١ش   جٌخحضّس ،    جٌّٛمُٛ،    جٌّمذِس** ال ضىطد وٍّس  )                        
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ٝ وحًِ ؽٙحدز جالذطذجت١س ؟ط/   ِطٝ ٔحي ِقيف

 َ  881ٔعٕس  -

  ؟ْ ُٚ٘ جٌّذّٛ؟ ِٓ  ٌّحرج ألحِص جٌّذسعس قفال فخّحط/ 

 ٌطٛص٠ِ جٌؾٙحدجش ٍّٝ جٌٕحؾك١ٓ -

ٞ ضٛف١ك ٚ ورحس سؾحي قحؽ١طٗ ٚ -  جٌٛصسجءقنش جٌخذ٠ٛ

 س٘يح ِٓ ١ٍّس جٌمَٛٚ 

 ط/ و١ف ُأّّذ جٌيالخ العطمرحي جٌخذ٠ٛٞ ؟ 

ٞ ّرحسجش  - ٌمٓ جٌٍُّْ  جٌيالخ جٌز٠ٓ ع١مفْٛ أِحَ جٌخذ٠ٛ

ُ جٌ يحٌد ِٕحعرس ٌٍّٛلف ِٕٙح ِٕٙح  أٔٗ فٝ قحٌس روش جع

ْ ِغرٛلح ذىٍّس ّرذن   ٠ؿد أْ ٠ىٛ

ٖ جٌط١ٍّْحش ؟ط/  ٝ وحًِ ِٓ ٘ز  ِح ِٛلف ِقيف

ٝ ئ١ٌٙح وّح أفغٝ - ٖ جٌط١ٍّْحش ٌٚىٓ  أفغ ٗ ٌٙز ذم١س صِالت

ٝ ىش٠مس ضٕف١ز٘ح  ُ ف  جخطٍف ّٕٙ

ٖ أِحَ ط/  ٝ وحًِ صِالء  ؟ جٌخذ٠ٛٞف١ُ خحٌف ِقيف

ً ق١ّٕح ِػٍٛج ذ١ٓ ٠ذٜ  - ٝ وحِ ج ٔفزٚ جٌخذ٠ٛٞصِالء ِقيف

ٖ ٚ عأٌٗ  ٝ وحًِ فك١ّٕح ؾحء دٚس جٌط١ٍّْحش ذذلس أِح ِقيف

ٝ وحًِ غ١ش  جٌخذ٠ٛٞ ٗ أؾحخ ذحّطذجد ٚ أٔفس ِقيف ّٓ جعّ

 ِغرٛق ذىٍّس ّرذن 

ٖ أؾحخ ُ ٚجٌذ ً ّٓ جع ٞ ِكّذ ق١ّٕح عث  جٌّشقَٛ ٍّٝ أفٕذ

ٝ وحًِ ؟         ٞ ٍّٝ ئؾحذس ِقيف  ط/ ذُ ّمد جٌخذ٠ٛ

ٖ ٚ وفحءضّٗمد ٍّٝ عرك ِْشفس ذا -            خالؿ ٚجٌذ

 

ً  ِقيفٝط/ ِح ِٛلف جٌنحذو جٌٍّمٓ ِٓ ِخحٌفس   ؟وحِ

ٝ وحًِ ِٕٗ  ؟  ِٚح ِٛلف ِقيف

ٚ ٘ٛ ٠ىحد ٠ٕفؿش ِٓ جٌغ١ٌ  - ٝ وحًِ  وحْ ٠مف خٍف ِقيف

ً ئؾحذس  ٠ّٙظ ئ١ٌٗ أْ ٠زوش وٍّس ّرذن لرً و

ً جٌنحذو جٌٍّمٓ - ٝ وحِ  ضؿحً٘ ِقيف

ٝ وحًِ أِحَ جٌنح ٝ ِقيف  ِذسعٟذو ٚ ط/ ٌّحرج جعطذّ

 عس ذْذ جٔقشجف جٌضجتش٠ٓ ؟جٌّذس

َ ىحّ - ٚ ّذَ ضٕف١ز ِح وٍف ذٌّٕٗحلؾطٗ فٟ أعرحخ ّذ  طٗ 

ٝ وحًِ جٌنحذو ق١ّٕح عأٌٗ ّٓ  ط/ ذُ أؾحخ ِقيف

 ِخحٌفطٗ ٌألٚجِش ؟ ِٚح أغش ٘زج جٌشد ٍّٝ جٌنحذو ؟ 

أؾحخ و١ف ألٛي "ّرذن " ٚأٔح ٌغص ّرذج ألقذ ٚال  -    

 غ١ش جٌكك ٌىٕص وزجذح ِٚكطحال  وحْ أذٟ وزٌه ٌٚٛ لٍص

ٝ وحْ جٌنحذو  -     ٟ لّس جالٔذ٘حػ ِٓ ِٛلف ِقيف ف

ٛ ِحصجي فغ١شج ٌُ ٠طْذ جٌػحٌػس ّؾشز فى١ف ٠ٕيك  ً فٙ وحِ

 ذطٍه جٌىٍّحش 

 ط/  ِح جٌزٞ ضٍّْطٗ ِٓ ٘زج جٌذسط ؟

َ جٌشمح ذحٌزي ٚجٌْرٛد٠س   -  ّذ

ٟ ّضز ٚ - ُ ألقذ ِّٙح وحْ ج١ٌْؼ ف َ جٌخنٛ  وشجِس ّٚذ

 جٌقذق دجتّح ٚجٌرْذ ّٓ جٌىزخ ٚجٌٕفحق  -

 

 

ً ٍّٝ     ٔحي   قٛجؽٟؼ  : أٍ٘ٗ ٚ خحفطٗ قحؽ١طٗ    : ئوّحي ئضّحَفخحَ            ؼ : مخّح ١َُّ  فخّح : قق

ٜ      : ضؾ ضٕيٛٞ   : َّحَ جٌمَٛ   ١ٍّس جٌمَٛ     أس٘و ٚ أس٘حه ؼ  ؾّحّس :  س٘و ً ٚ ضكطٛ         : جٌٛلٛفجٌّػٛيطّ

َُٛجُٕٛجـِمــٌُ  أغشجك  ؼ: جٌٙذف  جٌغشك ُّٛج ٚ ُقِف ِٙ  أِٓ       x: خٛف  س٘رس  : أقغٓ جالعطّحُ أفغٝ  : جٌّٛلف جٌّمحَ   : ُف

ٚ جّطضجص  جّطذجد ٚ أٔفس    ألحَ x: ضشن  سغحد    : ِخحدُ ِكطحي ٠ؿٙش     x: ٠ُِغش  ٠ّٙظ جٔىغحس ٚ رٌس     x: ج٘طّحَ 

ٚ فؾٍٗ  x: لذسضٗ  وفحءضٗ ٝ   : ضفشق ٚ  جٔفل ّؿضٖ  ٚ ج٘طض  جسضؽ  ٠غىص    x: ٠ٕيك  ٠طفٖٛ  جٔطٙ  جعطمش                        x: جميشخ 

اخــاٌٍغ٠ٛ  

 ط& ج
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ً جٌفقًط/  ً جألعطحر أقّذ ق١ّٕح دخ ً ؟  ِحرج فْ ِٚح سد فْ
 جٌطال١ِز ؟

ٖ ِرطغّح - ً ق١ٟ ضال١ِز ً جألعطحر أقّذ جٌفق  ّٕذِح دخ
 سد جٌطال١ِز جٌطك١س ذحذطغحِس أورش -

ٖ  جٌطِٟح جٌّفحؾأز ط/    ؟أّذ٘ح جألعطحر أقّذ ٌطال١ِز
عٛف : أخشؼ ِٓ ؾ١رٗ ّذز ٚس٠محش فغ١شز ِي٠ٛس لحتال  -

 ْ ُ  فٟضؿذٚ َ أقذو ً ٚسلس ِٕٙح ١ٍٚفس ِمطشقس ٚع١مٛ و
ْ ١ٍّٙح ّٚٓ أ٠س  ذحخط١حس ٚسلس غُ ٠ؿ١د ّٓ جٌغإجي جٌّذٚ

ٖ ج١ٌٍٛفس ٖ ذخقٛؿ ٘ز  أعثٍس ٠ٍم١ٙح ١ٍّٗ صِالؤ
ٝ ٠ْمذ ؟ ً ؟ ِٚط  ط/ ِح جعُ ذشٌّحْ جٌفق

 - "   ً ُ ذشٌّحْ جٌفق ً ِقش "                         جع ِٓ أؾ
ً أعرُٛ  - َ جٌخ١ّظ ِٓ و  ٠ْمذ ٠ٛ

ِ جالخط١حس ١ٌىْٛ  ط/  ١طخز ِٕٙس ِٓ جٌٌٍّّٙٓٝ ِٓ ٚل
 ٖ  جٌٛسلس ؟ فٟجٌّمطشقس ؟ ِح جٌغإجي جٌزٜ ٚؾذ

ٝ ١ٌىْٛ أٚي ِٓ ٠طخز ِٕٙس ِٓ  - ِ جالخط١حس ٍّٝ ِقيف ٚل
 جٌّٙٓ جٌّمطشقس 

 ١ٍّه أْ ضفًْ ؟ ٠ٕرغِٟحرج : ٌٛ أٔه محذو ؽشىس   جٌغإجي -
ٝ ؟   ط/ ِح ِٙحَ محذو جٌؾشىس جٌطٟ قذد٘ح ِقيف

ٚ ض١١ّض  - ً جٌٕحط أِحَ جٌمحْٔٛ عٛجء ذال ضفشلس أ  أْ ٠ؿْ
 أْ ٠شد جٌكمٛق ألفكحذٙح ٠ٚكحعد ِٓ ٠مطشفْٛ جٌؿشجتُ   -
 أْ ٠كحٚي ِِٕ قذٚظ جٌؿش٠ّس لذس جعطيحّطٗ   -

 ٚذُ سد ١ٍّٗ ؟  ؟  ِح جٌغإجي جٌزٜ عأٌٗ ِكّذ ٌّقيفٝط/ 
ُ فّح ِٛلفه ؟ - ً أِحِه ِطٙ  عأٌٗ ِكّذ : ٚئرج ِػ
ٝ لحتال : جٌّطُٙ  - قطٝ ضػرص ئدجٔطٗ ٚ ئرج غرطص  ذشبسد ِقيف

ِ أْ  ٛ ٠غطكك ِْحٍِس ى١رس ألٔٗ ئٔغحْ ٍّٚٝ جٌّؿطّ ئدجٔطٗ فٙ
ٚ لغٛز ْ ضؿحٚص أ  ٠أخز قمٗ دٚ

ُ ؟             ط/ِح أّّحي جٌنحذو جٌٕحؾف وّح فّٙص ِٓ جٌّٛمٛ
ْ جٌٕحط جٌز٠ٓ ٠كطحؾْٛ ئٌجش٠أْ  -               ١ّٗٝ ؽثٛ

ٛ ال -             ٝ أْ ٠ فٙ  أقذ ذؿفحء ٚضىرش  ٠ْحٍِٗشم
 ٖ مرٍٗ ٌغ١ش٠ال  ٌٕفغٗشمحٖ ٠ِٚح ال  -           

َ ٚضمذ٠شال ذذ أْ ٠ -                ً جٌؿّٙٛس ذىً جقطشج  ْحِ

ٝ ٚذُط/    ؟سد ١ٍّٙح  ؟  ُّ عأٌص ئ٠ّحْ ِقيف
ً عٍيطٗ ٌطكم١ك ِٕفْس ٟ عأٌطٗ : ِح سأ٠ه ف - محذو ٠غطغ

 ؽخق١س ٌٗ ؟ 
سد ١ٍّٙح لحتال : ٘زج ّٔو غ١ش ِمرٛي ألٔٗ خحْ جألِحٔس  -

ِ ٚالذذ أْ قٍّٙح ٌٗ ج جٌطٟ   جٌذٌٚس كحعرٗضهلل ٚجٌّؿطّ

ٝ ؟ ِٚح ِٛلف ط/  ِح ِٛلف أّنحء جٌرشٌّحْ ِٓ ِقيف
ٗ ؟   جألعطحر أقّذ ِٕ

ٝ ٍّٝ ئؾحذحضٗ ففك أّنحء جٌرش -    ٌّحْ ٌّقيف
جذطغُ جألعطحر أقّذ ٚلحي ٌمذ أقغٕص جٌطْر١ش ّٓ ل١حِه  -

 ذ١ٍٛفس محذو ؽشىس ذقٛسز ِؾشفس

ٗ ؟ ً عٍيط                ط/  ِح سأ٠ه فٟ محذو ؽشىس ٠غطغ
    ٚجٌّؿط٠ِّْذ خحتًٕح ٌألِحٔس جٌطٟ  قٍّٙح ٌٗ جهلل   -

 ؾشىس ؟ط/ ِح جٌقفحش جٌطٟ ٠ؿد أْ ٠طكٍٝ ذٙح محذو جٌ
جٌْذي ٚجٌّغحٚجز ذ١ٓ جٌؿ١ِّ أِحَ جٌمحْٔٛ                   -
ً جٌٛىٓ  -  جٌؾؿحّس ٚجٌطنك١س ِٓ أؾ
ً ِٚشجّحز جٌّقٍكس جٌْحَ                - جألِحٔس ٚئضمحْ جٌّْ
َ جٌٕحط  -  جٌطٛجمِ ٚجقطشج

ُ جٌفقً ؟ ط/  ٌّحرج مكه جٌؿ١ِّ ّٕذ ِغحدسضٙ
ٝ  ٗألْ ئ٠ّحْ لحٌص ِك١١ -  تٍس لحِقيف

َ ٠ح قنشز جٌنحذوـــوً ؽٟء ٍّٝ ِح ٠  )     ( شج

 

 

 

 

    ٍٚحتف ؼٕٙس : ِ ١ٍٚفس ٚس٠مس  َ: أٚسجق فغ١شز  ٚس٠محش   ذشٌّحٔحش  ؼ: ِؿٍظ جٌكىُ  ذشٌّحْأعشجس    ؼ: عرد  عش

ٓ  ٠ٕرغٟ     جٌّّكٛ x: جٌّىطٛخ  جٌّذْٚ     : ِيشٚقس ، ِْشٚمس ِمطشقس     ِرغٛىس x: ٍِفٛفس  ِي٠ٛس  : ٠ؿد ٠ٚكغ

ٖ     ؼ فطشز ٚؾ١ضز : ذش٘س ْ  عٛجء    ضؾحذٗ x: جخطالف  ض١ّضذش  : ٚلفً ـُػَِ   : أ١ّذ ، أسؾِ  أسد  أعٛجء   ؼ: ِطغحٚٚ

ُ  أسّٝ : ضىرش      جعطْالء     : ص٠حدز ضؿحٚص: جضٙحِٗ     ٔطٗئدج٠شضىرْٛ   :  ٠مطشفْٛ ً x  : أقحفٌ ٚأ٘ط  ؽىً:  ّٔو أّ٘

ٖ  عٍيطٗ     ١ٌٓ x: غٍَس  ؾفحء                     غحفٍس x: ِذسوس   ٚج١ّس   ِخض٠سx  : ١َّّس ِؾشفس : وٍفٗ ذٙح     قٍّٙح ٌٗ    : ٔفٛر

اخــاٌٍغ٠ٛ  
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 ِٚٓ وحْ ٠مٛد٘ح ؟؟  ِطٝ ٍٙشش جٌيحتشز جٌّقش٠س ط/ 

ٛ جٌغشٚخ وأٔٙح ضغطكع ج١ًٌٍ  - ّٕذِح وحٔص جٌؾّظ ض١ًّ ٔك

 جٌٍَُّ ٍّٝ جٌٛفٛي 

ٗ ص١ٍِٗ ِؿح٘ذ  - ٗ ِٕطقش ِْٚ  ٠مٛد٘ح ى١حس ِقشٞ جعّ

ٚ ط/  ً جٌْذ ٛ ِحرج فْ  رٌه ؟  ٔط١ؿس؟ ِٚح  6ٙ1ٔفٟ ١ٔٛ٠

ُ ِّشجش جٌيحتشجش ٚضغ١ذ جٌؿٛ دِش -  ١ٍّٗ ع١يشٚ  َِْ

 6ٙ1َٔ ٛحسغس جٌٕىغس جٌّذ٠ٚس ذّقش ١ٔٛ٠قٍص وجٌٕط١ؿس -

ٟ ىحتشضّٙح ؟ط/    ّالَ قشؿ ِؿح٘ذ ِٕٚطقش ّٚ٘ح ف

ٚ جإلعشجت١ٍٟ أٞ  - قشؿ ِٕطقش ِٚؿح٘ذ أْ ٠ٍكمح  ذحٌْذ

ٓ ِٓ  ذغو ٔ ً أْ ٠طّى ٖ ٍّٝ  ع١ٕحء، ذْذ أْ خغحتش لر فٛر

 دِش َُِْ ِّشجش ٌٍيحتشجش جٌّقش٠س ٚضغ١ذ جٌؿٛ

ٚ  جروشٌّٖٕطقش ِٚؿح٘ذ  /ط  ؟ ِٛلف ِٓ ِذسّحش جٌْذ

-  ٚ ٟ جٌؿٛ ؽح٘ذج سضال ِٓ ِذسّحش جٌْذ أغٕحء ى١شجّٔٙح ف

ٖ ذحٌىحًِ  فٙؿّح ١ٍّٗ ٚدِشج

 و١ف أف١رص ىحتشز ِٕطقش ِٚؿح٘ذ ؟ ط/ 

ٚ  ضر - ِ ىحتشضّٙح ّذد ِٓ جٌذذحذحش ّٕذِح دِشج ِذسّحش جٌْذ

  طٙح فٛخ جٌيحتشز فأفحذطٙح ذمز٠فسجٌطٟ ٚؾٙص ِذف١ْ

 ِح ٔط١ؿس ضٍه جإلفحذس ٍّٝ ِٕطقش ِٚؿح٘ذ ؟ ط/ 

أف١د ِؿح٘ذ ئفحذس ذحٌغس ؾٍْطٗ ٠ٙرو ذٍَّطٗ فٟ أقذ ٚد٠حْ  -

ُ ٠ىٓ  ع١ٕحء ٚقحٚي ِٕطقش جٌقّٛد ذحٌيحتشز جٌطٟ جؽطٍْص ٌٚ

ً وٙفأِحِٗ ِفش ِٓ جٌٙرٛه ذٍَّطٗ   فٙرو ذمشخ ِذخ

ٟ ر٘ٓ ِٕطقش ٌُٚ ٠فحسلٗ ؟س/     ِح جٌّؾٙذ جٌزٞ ًٍ ف

 سأٞ ِٕطقش ِؾٙذج ٌُ ٠فحسلٗ ىٛجي ق١حضٗ ِؿّّٛس ِٓ -      

ً لٛط فٟ              جٌزتحخ ٠مٛد٘ح رتد ٌٗ غشز ذ١نحء ٍّٝ ؽى

ٗ ضك١و ذّؿح٘ذ غ١ش            محدس ٍّٝ جٌّمحِٚس غُ سفِجٌؾرٙط

ٝ أٍّٝ فطٛعيص لشؿ جٌؾّظ غُ جٌزتد س            أعٗ ئٌ

ٓ ِْٗ ٍّٝ ِؿح٘ذ                ِٚ ُ ٗ ٚ٘ؿ  ٚلطٍٖٛخفل سأع

ٗ ؟ ِٚح ُأغش /  ط ِ ِٕطقش ذْذ أْ خفل جٌزتد سأع ِحرج ضٛل

 ؟ رٌه ١ٍّٗ

ٟ ١ٍّٗأْ جٌزتد  ضٛلِ ِٕطقش - ٗ ِؿح٘ذ ٚلن    لذ فطه ذقذ٠م

 سجـ فٟ غ١رٛذس ١ّّمس   أغش رٌه 

 خش مٛء ِٓ جٌؾّظ فٟ ٘زج ج١ٌَٛ؟ِح جٌزٞ إٍّٔٗ آ ط/ 

-  ً١ٌ َ ٟ جٌٕٙحس ٍِْٕس لذٚ أسعٍص جٌؾّظ آخش مٛء ٌٙح ف

 َ ٛ  ٘أعٛد ٍِٟء ذحٌكضْ ٚجألٌُ. جذطذجء ِٓ ٠ٛ ١ٔٛ٠ٔ6ٙ1َ 

ٗ ؟ط/    ِحرج أفحخ ِٕطقش ذْذ رٌه ؟ ٚأ٠ٓ ٚؾذ ٔفغ

ٗ سجـ ِٕطقش فٟ غ١رٛ -   ذس ١ّّمس أفحق ِٕطقش ِٓ غ١رٛذط

ٟ خ١ّس ٠ك١و  -  ذٗ أسذْس سؾحي ِٓ ذذٚ ع١ٕحءٚؾذ ٔفغٗ ف

 ذُ أخرش جٌؾ١خ ِٕطقًشج ؟ ط/

ٖ جٌؾ١خ ذحْ ع١ٕحء ج  - ١ٍّٕٚح أْ  قطٍص ع١ٕحء وٍٙح،أخرش

 ٕٔطَش قطٝ ْٔذ جٌطشض١رحش جٌالصِس ٌْٛدضىُ

 ِح أغش لشؿ جٌؾّظ جألقّش ٍّٝ ِٕطقش ؟ ٌّٚحرج ؟ط/ 

وٍّح سأٜ لشؿ جٌؾّظ وحْ ٠ْحٟٔ ِٓ أصِس ٔفغ١س قحدز،  -

ً فألْ ٘زج جٌ ٖ لرً ِمط َ ّؾٙذ ٘ٛ آخش ِؾٙذ سآ ٗ ٚلذٚ ذ٠م

 ١ٔٛ٠ٔ6ٙ1َٛ ٘ ١ٌٍس 

ٗ ئٌٝ أٍ٘ٗ  - ٖ ٠م١ٓ ذمشخ ّٛدض  وحْ ٠ٍّإ

 ؟ٗ ِح جٌّذز جٌطٟ ألحِٙح ِٕطقش ِِ جٌرذٚ ؟ ِٚحرج وحْ ٠ؾغٍط/

جٌغُٕ ىٛجي جٌٕٙحس ٠ٚر١ص فٟ جٌخ١ّس  ٠شّٝ وحّْؾشز أؽٙش  -

ً ذحٌٗ أِش ٚجقذ ٘ٛ ٚ - ٝ ِح ٠ّىٓأْ ٠ْٛد ئٌٝ أٍ٘ٗ ذ ٠ؾغ  ألق

 

 

 

ِ  ضغطكع   : ِٙشخ     ِفش     :  ضطؿٗ   ض١ًّ ِ         ٚ: ضذف  : جٌّٕطؾشز جٌّذ٠ٚس        َّ٘ٛ ؼ: ٘ذف  ُ٘ضؾؿ

    : دجس / ىحس    قٍك         : ع١يش        ضغ١ذ: ٔؾش        ذغو     : ؾحءش    قٍص     وٛجسظ ؼ : جٌّق١رس  جٌىحسغس

ٗ       ٔفٛرٖ وٙٛف                        ؼ: فطكس فٟ جٌؿرً  وٙف: جٌػرحش        جٌقّٛدّس       : ؾّح سضال   : ِإغشز       ذحٌغس: ع١يشض

ٟ سأعٗ  غشز  أٍ٘هٚ : لطً  فطه  ؾرحٖ           ؼس جٌشأط : ِمذِ ؾرٙطٗ: أّمرٗ          ضرْٗغشس     ؼ: ذ١حك ف

ً          ضٛلِ : ع١يشش ١ٍّٙح                              جقطٍص            ٔفِ: ال  الذأط: جٔيٍك          سجـ        : فمذ جٌّٟٛ غ١رٛذس: ضخ١

ٟ / ٠طأٌُ ٠ْحٟٔ ٖ               : ٠محع  جٌٙض٠ّس   ٚجٌّشجدجٌّشك  : ّٛدز جٌٕىغس     أصِحش ؼ: ِؾىٍس  أصِسذحٌٗ : فىش

اخــاٌٍغ٠ٛ  
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ٚ  ؟   ط/ ِح جٌّذز جٌطٟ لنح٘ح ِٕطقش ذ١ٓ جٌرذ
ٚ ّؾشز أؽٙش -  ٟ ِٕطقش ذ١ٓ جٌرذ  لن

  ط/  ِح جٌرؾشٜ جٌطٟ ذؾش ذٙح جٌؾ١خ سجغد ِٕطقًشج ؟
-  ٖ ً جٌؾ١خ سجغد ٍّٝ ِٕطقش ٚأخرش فٟ ئقذٜ ج١ٌٍحٌٟ دخ

ٗ ئٌٟ أٍ٘ٗ  ذأٔٗ لذ ضُ ضشض١د ّٛدض

 قش ذؾشٞ جٌؾ١خ سجغد ؟ط/ و١ف ضٍمٟ ِٕط

 ضٍٙف ٌّْشفس جٌّّٛذ جٌزٞ ع١كذظ ف١ٗ رٌه  -

ٖ جٌؾ١خ سجغد ؟  ٌّٚحرج  ؟  ط/ ِح جٌّّٛذ جٌزٞ قذد

 ذْذ غالغس أ٠حَ ّٕذِح ٠خطفٟ جٌمّش -

ٚ ١ٍّٗ ذغٌٙٛس -  قطٝ ال ٠غطذي جٌْذ

ط/ فف جٌٛدجُ ذ١ٓ جٌؾ١خ سجغد ٚ ِٕطقش ؟ ِٚحرج ىٍد 

 جٌؾ١خ ِٕٗ ؟

ُ ٠ْض ١ٍّٕح فشجله ٠ح ذٕٟوحْ ٚدجّح قحسج ٚل -  حي جٌؾ١خ: و

أْ ٠ْٛد ٌض٠حسضُٙ ِشز أخشٜ ٚلذ غأس ٌٕفغٗ : ىٍد ِٕٗ  - 

ٗ ٌٚقذ٠مٗ  ٌٚٛىٕ

ٖ ؟ ُ ّٚذ   ط/ ِح أغش وٍّحش جٌؾ١خ سجغد ٍّٝ ِٕطقش ؟ ٚذ

ٝ ىٛي ق١حضٟ ِح  - جغشٚسلص ١ّٕحٖ ذحٌذُِٛ ٚلحي : ٌٓ أٔغ

 ٟ ِْ ٖ  فٍْطّٛ

ٖ ذأْ ٠ٍطمٛج - سش ع١ٕحء ِٓ دٔظ ضكش ِشز أخشٜ ٚلذ ّٚذ

 جألّذجء 

 

 

 

 ط/  و١ف ّحد ِٕطقش ئٌٟ أٍ٘ٗ ؟

ٞ ٚضمحذً ِِ أقذ  - ً ئٌٝ ٔفك عش ً قطٝ ٚف عحس ذقكرس د١ٌ

 ٞ ُ ذؾش جٌنفحدُ جٌرؾش٠س جٌزٞ أّيحٖ ِالذظ ١ٌشضذ٠ٙح ونفذ

ً ؽشٚق  ٚذذأ جالغٕحْ جٌغرحقس ٚٚفال ئٌٟ جٌؾحىة ج٢خش لر

  أٚي مٛء ٌٍقرحـ

ً ئٌٝ جٌنفس جألخشٜ ؟ ط/ ِحرج أدسن ِٕطقش ّٕذِح   ٚف

أدسن أْ سقٍس جٌْٛدز ٌغ١ٕحء لذ ذذأش ذْذ أْ جٔطٙص سقٍس  -

 جٌْٛدز ئٌٝ جألً٘

ٝ ؟ ٌّٚحرج ؟ط/   وُ ؽٙشج لنح٘ح ِٕطقش فٟ جٌّغطؾف

ٝ جٌمٛجش جٌؿ٠ٛس  - ٝ خّغس أؽٙش فٟ ِغطؾف  لن

١ٌغط١ْذ جضضجٔٗ جٌٕفغٟ  ١ٌٚقرف أوػش جعطْذجدج ٌٍْٛدز ئٌٝ  -

 جٌخذِس ِشز غح١ٔس

ٗ جٌمطح١ٌس ؟  ط/  ذّح فٛؾة ِٕطقش ّٕذِح ّحد ئٌٝ ٚقذض

ً ٚجٌطذس٠د  -  فٛؾة ِٕطقش ذطغ١شجش ور١شز فٟ َٔحَ جٌّْ

 جٌؿ١ِّ أفرف أوػش جٌطضجِح ٚأوػش ؾذ٠س فٟ جٌطذس٠رحش  -

ضُ ئدخحي   ضكغ١ٕحش وػ١شز ٍّٝ جٌيحتشجش ضض٠ذ ِٓ لذسضٙح  -

 جٌٙؿ١ِٛس ٚجٌّٕحٚسز ٚعشّس جالٌطفحف 

ٔطرح٘ٗ ٔرشز جٌػمس ٚجإل٠ّحْ جٌطٟ ٠طكذظ ذٙح جٌؿ١ِّ وّح ٌفص ج -

ٖ ّٚٓ ٔقشز جهلل ٌُٙ   ّٓ قمُٙ جٌزٞ الذذ أْ ٠غطشدٚ

ُ وحْ ٠ؾْش؟ط/  ٟ جٌطذس٠رحش ؟ ٚذ  وُ عٕس لنح٘ح ِٕطقش ف

-  ً ٝ خّظ عٕٛجش وحٍِس ِٓ جٌطذس٠د جٌؾحق جٌّطٛجف  لن

-  ٖ ـ جالٔطقحس ضٍّإ ً ٠َٛ ِٕٙح أْ سٚ  وحْ ٠ؾْش فٟ و

ٗ ع١    ٝ جٌؾ١خ سجغد لش٠رح ٚع١أخز ذػأسٖ ٚأٔ ٍم

 

             أدٌس ، أدالء   ؼِشؽذ :   د١ًٌ              جٔطمّص :    غأسش          ذحسد  ٚ فحضش ×:    قحس     :  جٌؾٛق   جٌٍٙفس

ًِح      ِفش  ال:    ال ذذ    أٔفحق           ؼ: ِّش  ٔفك    جِطألش    :  جغشٚسلص     جٌّخحدّس :  ِٕحٚسز           جٔنرحًىح:   جٌطضج

ً :   جٌنفس  ٝ :    غح٠س    جٌنفحف ٚجٌنفف ؼ  جٌغحق ُٞ ٚغح٠حش  ؼ ِٕطٙ  أدٔحط  ؼٔؿظ ٚٚعخ :  دٔظ           غح

 ٠ْػش    :   ٠غطذي            جٌقْد :    جٌؾحق              جعطمرحي  ٌٚمحء  ×فشجق :   ٚدجُ      جٌّٕميِ   ×  :   جٌّططحذِ

ُ ّٚشف :    أدسن    ٠قْد :   ٠ْض ٖ :  جضضجٔٗ     فٙ           ىحلطٙح :   لذسضٙح        ضدضؿٙض ٚضش:   ضْذ       جميشجذٗ  ×٘ذٚء

اخــاٌٍغ٠ٛ  

 ط& ج
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ٝ خشؼ ؟ ِٚحِح جٌّمقٛد ذحٌّحسد جٌّقشٞط/   ؟قمك رج؟ ِٚط

 جٌّمقٛد ذٗ جٌؿ١ؼ جٌّقشٞ  -

َ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش  خشؼ  -  جٌغحّس جٌػح١ٔس ٍٙشج ٠ٛ

ً جٌطٛلْحش  - ً جٌم١ٛد ِٚطفٛلح ٍّٝ و  قيُ و

ًْ ً ط/ " مشذص فشُٚ جٌؿ١ؼ جٌّقشٞ ِػًٍح سجت ح ِٓ أؾ

  ٚمف رٌه ؟ ضكم١ك جٌٙذف ٠َٛ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش" 

 جٔيٍمص ٔغٛس جٌؿٛ ضْرش جٌمٕحز  -

ٚ ٚلالّٗ جٔيٍمص - ْ جٌْذ  ىٍمحش جٌّذف١ْس  ضذن ققٛ

ً ٠ٕؾثْٛ ؾغٛس جٌْرٛس  -  ؽشُ جٌؿٕٛد جٌرٛجع

ٚ ؟   ط/ ِح أغش ف١كس " جهلل أورش " ٍّٟ جٌْذ

جألسك ضكص  صٚصٌضٌجٌؿٕٛد جٌّقش١٠ٓ  ِغ١شز  صذحسو -

 ٚ َ جٌْذ ٖ ٘حسذ١ٓ أِحَ جٌضقف جٌّمذط ٚألذج  فش ؾٕٛد

ٟ ِْشوس جٌْرٛسضكذظ ّٓ دٚس جٌي١حس ِٕطقش ط/    ؟ف

جٌز٠ٓ قٍمٛج ذيحتشجضُٙ ٌذن  ِٓ أٚجتً جٌي١حس٠ٓ وحْ ِٕطقش -

ٚ ٚجٌمنحء ٍّٝ ِٕ ققْٛ  ٖ ِشجوض حىك ضؿّْحضٗ ٚضكي١ُجٌْذ

ٛ ٠القك ذيٍمحضٗ جٌْط/   ذٚ ؟ ِح جٌزٞ ضخ١ٍٗ ِٕطقش ٚ٘

-   ً ً ىٍمس ٠يٍمٙح وأٔٗ ٠ركع ّٓ جٌزتد جٌزٞ جقط وحٔص و

جٌٛىٓ ٚجغطقد جألسك وحٔص جٌزتحخ جٌطٟ ضٙشخ ِٓ أِحِٗ 

 ٗ ٗ ضّحِح رٌه جٌزتد جٌزٞ جفطشط فذ٠م ِٓ ؾٕٛد جألّذجء ضؾر

 جٌؾ١ٙذ ِؿح٘ذ

  ِح جٌّذز جٌطٟ جعطغشلطٙح ِْشوس جٌْرٛس ؟ط/      

  ِٚح جٌزٞ قممٗ جٌٕقش ؟            

 عص عحّحش جعطغشلص جٌّْشوس   -           

 فشفص أّالَ ِقش فٛق ع١ٕحءضُ جٌٕقش ٚس -          

 

ٖ ؟ ٌّٚحرج ؟ط/  ْ ِٕطقش ِٓ لحتذ  ِطٝ جعطأر

 ذْذ جٌٕقش ذأعرُٛ  -

ألدجء ِّٙس خحفس ٌُ ٠فحسلٗ قٍُ جٌم١حَ ذٙح ىٛجي  -

 جٌغٕٛجش جٌغص  
 

ٝ ٠أخز ط/  ذػأسٖ ٚغأس ِح جٌّّٙس جٌطٟ لحَ ذٙح ِٕطقش قط

 ص١ٍِٗ ِؿح٘ذ ؟

ٗ قطٝ  لحد أقذ صِالتٗ جٌيحتشز ًٍٚ  - ِٕطقش ٠ؾكز رجوشض

ٛ ِٚؿح٘ذ ِٓ لرً  ٍٙشش ٌٗ جٌّٕيمس جٌطٟ عمو ف١ٙح ٘

ٗ ذأٔٗ ع١ٙرو ٚ٘رو ِطأذيح ِذفْح ِٕطقش  فأؽحس ٌقذ٠م

خٍف  سؽحؽح ٌّٚف جٌىٙف جٌزٞ جخطرأ ذٗ ِٓ لرً ٚؾٍظ

َ جٌزتد   ضً سٍِٟ ِٕطَشج لذٚ
 

 ز ِٕطقش ذػأس ص١ٍِٗ ِؿح٘ذ ؟ ف أخو١ط/ 

وحْ لشؿ جٌؾّظ لذ جصدجد ضٛ٘ؿح ذٍٛٔٗ جألقّش  -

ٚ جٌغشز جٌر١نحء ٚعشّحْ ِح ذشص ج ِٓ خٍف ٌزتد ر

ٗ ِؿّّٛس  ِ ٚ جعطْذ ِٕطقش جٌزتحخجٌٛجدٞ ضقكر سف

ً أٚي  جٌزتد سأعٗ ١ٌمحذً لشؿ جٌؾّظ جألقّش وّح فْ

ٟ جٌٍكَس رجض ِ ِشز غُ خفنٙح ٚف ٙح جٔيٍمص سفحفحش ِذف

ُ جٌزتد  ِٕطقش  غح١َٔحٍِْٕس أٔٗ ٌٓ ٠شفِ سأعٗ ٌطخطشق ؾغ
 

ً ٍّٝ ِٕطقش ؟ ِٚح جٌزٞ ضخ١ٍٗ ؟ ط/   ِح أغش رٌه جٌّْ

ٗ ١ٌمحذً لشؿ جٌؾّظ ِطّطّح ذفشقس  - سفِ ِٕطقش سأع

ً ئ١ٌٗ أٔٗ ٠شٜ  غحِشز : ) جهلل ٠شقّه ٠ح ِؿح٘ذ (  ٚخ١

 جذطغحِس لشؿ جٌؾّظ جألقّش  

 ؟ ٌْشخ ؾ١ّْحِح أغش جٌٕقش  ٍّٝ ِقش ٚجط/ 

ٝ ذحٌٙض٠ّس  -  أغرص لٛز جٌؾْد جٌّقشٞ ٚجٔٗ ال ٠شم

ُ ،  قمك جٌْضز ٚجٌىشجِس ٌٍؾْد جٌْشذٟ وٍٗ -  دٌٚسقي

ً جٌطٟ ضْطرش ؾ١ؾٙح ٘ٛ جٌؿ١ؼ جٌزٞ ال ٠مٙش  ئعشجت١

ٚ ، ؼفحقد  :     ر٠ٚمٛٞ        :    ٠ؾكز      أخز لًٙشج :   جغطقد     : ضكيُ    ذنـض ٞ    رٚ  ِذ٘ؾس:     سجتْس رٚ

ًّح      ضٕفز:   ضخطشق َُِشجد      ؼ جٌّْالق  :  جٌّحسد      ؽذ٠ذز ل٠ٛس:   ٘حدسز    ِطكذًغح ذقٛش ِّٙٛط :   ِطّط ِشدز ، 

ٓ  َجٌّٛلِ ج١ٌِّٕ :   ققْٛ    جٌم١ذ َجٌّمقٛد جٌزي  :  جٌم١ٛد     جٌرحعً   َ جٌؾؿحُ :    جٌرٛجعً       ؾر١ٕٗ :  ؾرٙطٗ    قق

     ضكشوص :   سفشفص          :  ٌّْحًٔح   ضًٛ٘ؿح     غنٓ  َأغٕحء :  غنْٛ   ذذأ  :    ؽشُ   جٌّذٔظ  ×جٌّيٙش :   جٌّمذط

ٓ   لّمُ        ؽذ٠ذز    :       غحِشز          ِّغًىح ضكص ئذيٗ :      ِطأذًيح  لّحلُ        ؼ:  ِخرأ ِٚىّ

اخــاٌٍغ٠ٛ  
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 جإلؽفحق ٌالذٓئٍٙحس جٌكد ٚٚ مشخٌٍ( جذٓ ضقغ١ش ) ،      ٠حء جٌّطىٍُ ٌٍطخق١ـ ،     :   ٔذجء ٌٍطٕر١ٗ   ٠ح ذٕٟ -

َْ  ٌٍذالٌس ٍّٝ أَٔٗ ِّٙح وحْ ِفَغش    ئَٔٙح ئْ ضُه ِػمحي قرٍس .... - ُِإَوذ ذا ٗ ١ٍّٗ ،جًٌّْ أعٍٛخ  َْ جهلل ع١ُكحِعر  فا

ً  ضْر١ش ،     ٔىشز ٌٍطم١ًٍ قرس   :  قرس ِٓ  خشدي -  ٠ذي ٍّٟ جٌقغش ٚجٌخفس ٚجٌذلس ؾ١ّ

َ ٚجٌؾّٛي(  شز  فخ :  طىٓ فٟ فخشزف -  ضْر١ش ٠ذي ٍّٟ خفحتٙح ٚفْٛذس جٌْػٛس ١ٍّٙح،   ٔىشز ) ٌٍّْٛ

ٗ   جٌغّحٚجش ٚجألسك - ٠ِٛ ٖ ٠ُٚم  ٠ذي ٍّٝ ٍُّ جهلل جٌٛجعِ: ذ١ّٕٙح ضنحد ٠ُِٛمف جٌّْٕٝ ٠ُٚإِوذ

 ٚجٌطٛو١ذ  ٠ف١ذ جٌطخق١ـ ذحٌطمذ٠ُ ٚجٌطأخ١ش أعٍٛخ لقش،  : ٔط١ؿس ٌّح لرٍٙح    ٠أش ذٙح جهلل -

 ٚف١غطح ِرحٌغس ضذالْ ٍّٟ ؽذز جٌقفس  ، ٔىشضحْ ٌٍط١َُْ،  ض١ًٍْ ٌّح لرٍٗ،  أعٍٛخ ِإوذ ذاْ :  ئْ جهلل ٌي١ف خر١ش -

ٖ جألٚجِش ٚضٕف١ز٘ح أعح١ٌد  أِش ٌٍٕقف ٚجإلسؽحد  :  جفرش،  جٔٗ،  أِش،  ألُ -  .ُضإِوذ مشٚسز جٌطضجَ جإلٔغحْ ذحٌم١حَ ذٙز

 ِْشفس ٌٍطكم١ش:      جٌّٕىش  -         : ِْشفس ٌٍط١َُْ      جٌّْشٚف -

ٖ  : ذ١ّٕٙح ِمحذٍــــس ضٛمف جٌّْٕٝ  جٔٗ ّٓ جٌّٕىش×  أِش ذحٌّْشٚف   -  ٚضإوذ

 ٠كطحؼ لٛز ّٚضَ جألرٌّٜح لرٍٙح  / ٚضْر١ش ٠ذي ٍّٝ أٔطكًّ  :  ض١ًٍْ ئْ رٌه ِٓ ّضَ جألِٛس -       

 جٌطكز٠ش ِٓ جٌطىرش  حّٟٔٙ غشمٙ حأعٍٛذ  :     ال ضّؼ ،  ال ضقْش  -       

ً ٌّح لرٍٗأعٍٛخ ِإوذ ذاْ   ،    :  ئْ جهلل ال ٠كد وً ِخطحي فخٛس -             ض١ٍْ

 جٌٕقف ٚجٌكع ٚ جإلسؽحد  حد أِش غشمٙح١ٌأع :    جغنل،   جلقذ -        

 ِٓ جٌقٛش جٌّشضفِ   ضْر١ش ٠ٕفش، ض١ًٍْ ٌّح لرٍٗ  : أعٍٛخ ِإوذ ذاْ ،   ئْ أٔىش جألفٛجش ٌقٛش جٌك١ّش -        

 ذغُ جهلل جٌشقّٓ جٌشق١ُ

ْٓ ِفٟ َفْخَشٍز"  ْٓ َخْشَدٍي َفَطُى ِِ ِِْػَمحَي َقَرٍس  ْْ َضُه  َٙح ِئ َٔ َٟ ِئ َٕ َْ  ٠َح ُذ ُٗ ۚ ِئ َٙح جٌٍَ ْٚ ِفٟ جٌَْأْسِك ٠َْأِش ِذ َٚجِش َأ َّح ْٚ ِفٟ جٌَغ َأ

َٗ ٌَِي١ٌف َخِر١ٌش) ُّٙٔجٌٍَ ِٓ جٌْ َّ  َٗ ْٔ َٚج ُْْشِٚف  َّ ُِْش ِذحٌْ َْٚأ ُِ جٌَقٍَحَز  َٟ َأِل َٕ ٍََّ( ٠َح ُذ َٚجْفِرْش  ْٓ  َْٟٕىِش  ِِ َْ َرٌَِٰه  َِح َأَفحَذَه ۖ ِئ

ُِِٛس ) َِ جٌُْأ ُِْخَطحٍي َفُخٍٛس  )َٚ (1َّْٔض  ًَ َٗ ٌَح ٠ُِكُد ُو َْ جٌٍَ ََِشًقح ۖ ِئ ِّْؼ ِفٟ جٌَْأْسِك  ٌََٚح َض ِْْش َخَذَن ٌٍَِٕحِط   (8ٌَٔح ُضَق

١ِِّش ) ُْٛش جٌَْك َٛجِش ٌََق َْٔىَش جٌَْأْف َْ َأ ِْٛضَه ۚ ِئ ْٓ َف ِِ َٚجْغُنْل  َِْؾ١َِه   عٛسز ٌمّحْ      "( 6َٔٚجْلِقْذ ِفٟ 

 إٌـــص

ْ  /ِمذجس  : ِػمحي     ٌٍطخف١ف )ْ(ضىٓ قزفص  :  ضه     جإلٔغحْ  أّّحي : ئٔٙح      أذٕحءؼ  جذٕٝ  :ٝ ـذٕ  ِػحل١ً ؼٚص

    ٌيفحء ؼّحٌُ ذخفح٠ح جألِٛس  :  ٌي١ف       ٠غفً ّٕٙح × ٠ٍّْٙح : ٠أش ذٙح    خشدٌس َ خشجدي ؼ ٔرحش فغ١ش  :  خشدي

ِ جٌٍُْ  :خر١ش ً قغٓ : جٌّْشٚف      م١ِ ×  أِد : ألُ     خرشجء ؼٚجع ُ ٌىً فْ     أِش ×وف  /أذْذ  :  جٔٗ       جع

ُ  : جٌّٕىش ً لر١فجع ً  : جفرش     ٌىً فْ     جٌيحّحش جٌّزوٛسز لرٍٗ :   رٌه      ٔضي ذه : أفحذهجؾضُ      ×ضكّ

     ِطٛجمِ×ِطْحي  ،ِطىرش  : ِخطحي    مًْحضٛج ×ورشًج  :  ِشقًح    ال ضطىرش  : ضقْش      جألِٛس جٌٛجؾرس : ّضَ جألِٛس

 أؾًّ × ألرف :  أٔىش          جسفِ ×جخفل  : جغنل       ٚلٛفه ×ع١شن  : ِؾ١ه   فشه      ×جّطذي  : جلقذ

 اٌّفشداخ

 ِٛاطٓ اٌجّاي
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ٖ ج٠٢س ؟ ط/          ِح أدٌس لذسز جهلل فٟ ٘ز

 عْس ٍّّٗ ذذلحتك جألِٛس ٚجإلض١حْ ذأّّحي جٌْرحد ِّٙح فغشش ٚخف١ص -      

 ِح جٌّمقٛد ذـ " ئٔٙح ئْ ضه ِػمحي قرس " ؟ط/      

 ٝ ٠ٚغؿٍٙح ٠ٚكحعد ١ٍّٙحجٌّمقٛد : ئْ ضمِ أٚ ضكذظ ِْق١س أٚ ىحّس ِػً جٌزسز ٠ٍّْٙح جهلل ضْحٌ -  

َٗ ٌَِي١ٌف َخِر١ٌش " ؟/  ط َْ جٌٍَ  ٌّحرج ُخطّص ج٠٢س ذـ " ِئ

 ٌٍطٙذ٠ذ ٚجٌطخ٠ٛف ِٓ ِْق١س جهلل ، ٚذ١حْ عْس ٍُّ جهلل -

 ُِ قزس ٌمّحْ جذٕٗ ؟ ٌّٚحرج ؟ط/ 

ٖ ِٓ ِْق١س جهلل -  قزس

ُ ١ٍّٙحألْ جهلل ١ٍُّ ذذلحتك جألِٛس ، لحدس ٍّٝ ئقنحس أّّحي جٌْرحد ٠َٛ ج -  ٌم١حِس ٠ٚكحعرٙ

ٖ ج٠٢حش ؟ ٌّٚحرج ؟ ط/  ٟ ٘ز ٝ ٌمّحْ جذٕٗ ف  ذُ أٚف

ٖ ذ - ٜ ، جألِش ذحٌّْشٚف ،  ئلحِس جٌقالز ــ  ) أٚفح  ( جٌّؾٟ  ٚجٌىالَ جالّطذجي فٟ ،جٌٕٟٙ ّٓ جٌّٕىش ، جٌقرش ٍّٝ جألر

 ٠ؿد ِالصِطٙح ٚجٌقرش ١ٍّٙحٚ  ألٔٙح ِٓ جألِٛس جٌٛجؾرس ٍّٝ جٌّغٍُ -

ً ؟  )   ط/ ج٠ّٙح      ( ٌّٚحرج ؟  أد جٌقالزجَ      ألُ جٌقالزجؾّ

ً ٠قٛس جٌقالز ذرٕحء ٠مــحَ لشآٟٔألُ جٌقالز : ضق٠ٛش  - ٛ أِش ذحٌّٛجٍرس ١ٍّٙح فٟ أٚلحضٙح    ؾ١ّ ٘ٚ 

َُ ٟٔٙط/  ٟ ج٠٢س ؟ ٌّٚحرج ؟ ّ  ٌمّحْ جذٕٗ ف

ُْؿد،   جٌخ١الء ،    جٌطىرش  )   ٓــٔٙحٖ ّ -  (   جٌ

ْ ِىشٚ٘ح ِٓ جٌٕحط ،  ال ٠كد جٌّطىرش٠ٓ -ضْحٌٝ  -جهلل ألْ  -  ٚألٔٗ ٠ىٛ

ٝ ٌمّحْ جذٕٗ ذالحِس جٌقالز ؟ٌّحرج ط/   أٚف

ُ جٌيحّحش  - ِٛٞ جٌْاللس ذ١ٓ جٌْرذ ٚسذٗ ،   خحٌمٗ ذ جٌْرذ  ضزوش،   ألٔٙح أَّ  ِٓ جٌغمٛه فٟ جٌشر٠ٍسجإلٔغحْ ضكفٌ ،   ضم

 و١ف ٠م١ُ جٌّغٍُ جٌقالز ؟ط/ 

ِ  ٚفشٚمٙح ٚعٕٕٙح ، غُ ٠طكٍٝ ذحٌقفحش جٌطٟ جٌّكذدزأٚلحضٙح  أْ ٠إد٠ٙح فٟ -  ضغشعٙح ف١ٗ جٌقالز ِػً جٌطٛجم

ٝ ٌمّحْ جذٕٗ ذحألِش ذحٌّْشٚف ٚجٌٕط/   ٟٙ ّٓ جٌّٕىش ذْذ ئلحِس جٌقالز ؟ٌّحرج أٚف

ـ جٌٕفظ ، ٚج - ٟ ّٓ جٌّٕىش جٌقالز فال ـ ٌٍّؿطِّ ، ألِش ذحٌّْشٚف ٚجٌٕٙ ٛ فال  ٚجٌّؿطِّ( ِغثٛي ّّٕٙح )جٌٕفظفٙ

 ٝ ٌمّحْ جذٕٗ ذحٌقرش ٍّٝ جألرٜ ؟ٌّحرج أٚفط/ 

ٖ ذحٌقرش ٍّٝ رٌه ألٔٗ ٍُّ أْ ج٢ِش ذحٌّْشٚف ٚجٌٕحٟ٘ ّٓ جٌّٕىش ال ذذ أْ ٠ٕحٌٗ ِٓ  -  جٌٕحط أرٜ فأِش

ُِِٛسط/  َِ جأُل َّْض  ْٓ ِِ َْ َرٌَِه  ٗ " ِئ  "  ؟  ِح جٌّمقٛد ذزٌه فٟ لٌٛ

 (   جٌقرش ٍّٝ جألرٜ ،    جٌٕٟٙ ّٓ جٌّٕىش ،     ألِش ذحٌّْشٚف ج،     ئلحِس جٌقالز  )   جٌيحّحش -

ِ ؟  ٖ جٌٛفح٠ح ٍّٟ جٌفشد ٚجٌّؿطّ ً ذٙز  ط/ ِح أغش جٌّْ

ٗ ّرحدٖ  - ٗ ، فارج أقد جهلل ّرذجَ قرد ف١ ٟ ّٕٗ جهلل ٠ٚكر  جٌفشد : ٠شم

 جٌّؿطِّ  : ٠غٛد جٌكد ٚجٌٛد ٠ٚقرف ِطىحضفَح ِطْحٚٔح ٍّٟ جٌرش ٚجٌطمٛٞ -
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ً ال ٠ُغاِدس خاطشٞ      **       ٟ  ــٌٛح ال ٠ُثاِسح تاٌــــعٙـذ اٌطـف           ٚخ١اٌٟت

 ٝال ِا روشخ ذثخرشٞ ٚدالٌ        **   ٖٛ    ـدـٕـٕـد إٌٝ تـشاءج ٌـٙ اــال ِ

َِىاعًثا    ٍْ ِٚشتِخ ِــاِي ِٓ        **   ِا وٕد أطٍة فٟ ِذاٖ  ُِ فا  ِغٕ

 َُ  اي   ـُِـرـأٌِـًمـا فٟ عـاٌـُ ِفض        **      ا ـًٛسا عاطًعــــٌٔىٓ سأ٠د اٌعٍ

 ٌاللـرـثاط ٌـزا شذدخ سداٌٟ                  **     ٍح   ـٌشعـٍرٗ اٌشدـاي تشغث ُشَذخ

 ِـٓ ٘ـ١ـثـٍح ٚ جـالِي   لذ أتصشخ       **       شخ تّــــا  ـــفئرا أٔا وفشاشحٍ تٙ

ُّشَذَجٝ ٚاٌشعش واْ ِجاٌٟ       **         ـا َصاِدًلــــا فمثغد إ٠ّأًا ُٚدًث  تاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً ٠ذي ٍّٝ جّطضجص :   ّٙذ جٌيفٌٛس ال ٠ُرحِسـ ذحٌٟ -  جٌيفٌٛسّشقٍس ذ جٌؾحّش ضْر١ش ؾ١ّ
ٚ جعطكنحس ، ضشجدف ٠إوذ ق١ٕٓ جٌؾحّش ٌْٙذ جٌيفٌٛس :  ال ٠رحسـ ، ال ٠غحدس -  جٌقٛسز ِنحسُ ٌٍطؿذد ٚ جالعطّشجس 
ِ ٠ْيٝ ؾشعح ِٛع١م١ح ٌٍىالَ ٚ ٠ػ١ش جٌز٘ٓ ٚ ٠ٍفص جالٔطرحٖ خ١حٌٟذحٌٝ ،  -  : ضقش٠
 جٌْيف ٠ذي ٍّٝ عْحدز جٌؾحّش ٚ جعطّطحّٗ ذحٌيفٌٛس ، وٍّحش ضٛقٟ ذحالٔيالق ٚففحء جٌز٘ٓ :   دالٌٟٚ  ضرخطشٞ -
ٖ ِىحعرح -  حش جٌّحد٠س جٌضجتٍس: ٔفٝ ٠ٛمف ذشجءز ىفٌٛس جٌؾحّش ِٓ جٌطيٍْ ِح وٕص أىٍد فٟ ِذج
َ ٚ جٌؾّٛي    ِىحعد ، ِغُٕ ، ِشذف -  : ٔىشز ٌٍّْٛ
ٝ ذطفح٘س جٌّىحعد جٌّحد٠س ألٔٙح ال ضذَٚ ِغُٕ فحْ -  : جٌٛفف ٠ٛق
ٗ جٌٍُْ ذٕٛس ٠رذد ٍالَ جٌؿًٙ جٌٍُْ ٔٛس -  : ؽر
ـ ضأغ١شٖوٍّحش :  ِطأٌمح، عحىِ  - ٝ ذمٛز جٌٕٛس ٚٚمٛ  ضٛق
ٛ ضْر١ش ؾ١ًّ ٠ٛمف ل١ّس ٍُ ذؾٍْس ضنٟء ٌإلٔغحْ جٌيش٠ك  ٚ: ؽرٗ جٌْ  ؽذش ٌؾٍْطٗ جٌشقحي - ٘ 
 : أعٍٛخ ِإوذ ذمذ لذ أذقشش -         : ض١ًٍْ ٌّح لرٍٙح  ٌزج -
ٖ ٌيٍد جٌٍُْ سقحٌٟؽذدش  - ٚ قغٓ جعطْذجد ً ٠ٛمف لٛز ئسجدز جٌؾحّش ٚ ّضِٗ   : ضْر١ش ؾ١ّ
ٗ ذحٌفشجؽس ٚ ٘زج جٌطؾر١ فارج أٔح وفشجؽس -  ٗ جٌؾحّش ٔفغ ٜ سلطٗ ٚ ذشجءز ىفٌٛطٗ: ؽر ٝ ذّذ  ٗ ٠ٛق
ٗ ٠ٛمف ل١ّس جإل٠ّحْ ٚ جٌكد  فمرغص ئ٠ّحٔح ٚ قرح -   ٗ جإل٠ّحْ ٚ جٌكد ذؾٍْس ٚجٌطؾر١  ق١حضٕحفٟ :ؽر

 : جٌْيف ٌٍط٠ِٕٛ ، ٚ ٔىشضحْ ٌٍط١َُْ ئ٠ّحٔح ٚ قرح -    
ً ٠ذي ٍّٝ ضمذ٠ش جٌؾحّش ٌٍؾْش ٚ جّطضجص  : ِؿحٌٟجٌؾْش وحْ  -            ٖ ذٗضْر١ش ؾ١ّ

 

ٝ       ×٠ٚطشن  ٠فحسق  : ٠غحدس / ٠رحسـ ّٙحد   ،ّٙٛد ؼ صِحْ  : ّٙذ      خٛجىش ؼلٍرٟ  : ٞخحىش    فىشٞ   : ٝذح٠ٌرم

ُ  : خ١حي     ؾذ ×ٌْد  : ٌٙٛ        لزجسز  ×ىٙحسز  : ذشجءز    ٔفشش  ×جؽطمص  : قٕٕص   خ١حالش   /أخ١ٍس  ؼٍٓ ٚ٘

ٞ ٚئّؿحذٟ ذٕفغٟ :ضرخطشٞ  د٘ؾص : ذٙشش     ِغحُٔ ؼِىغد :   ِغُٕ    ُِذضٗ /غح٠طٗ  :  ِذجٖ  جٔرغحه     :  دالي    ص٘ٛ

ً  :فحْ ُ ٚ ِٕيفة   xِنٟء ، الِِ  : عحىْح /ِطأٌكخغحسز     × ِىغد  : ِشذف     ذحلٟ ،خحٌذ  ×٘حٌه  ،صجت ٍَِ 

ً  ؼ٠مذس جٌفن١ٍس  : ِفنحيّحٌّْٛ     /ّٛجٌُِ  ؼخٍك  : ّحٌُ ً    ؼ ٔٛسٖ  : ؽٍْطٗ   ِفحم١  : جالعطفحدز جاللطرحطؽْ

ٚ قد : سغرس   ضشقٍص ٚعحفشش : ؽذش جٌشقحي : ض١ٙأش ٌٍغفش     ؽذدش سقحٌٌٝٙزج جٌغرد             : ٌزج     ُوشٖ ×  ئسجدز 

ٚ ض١َُْ  : ١٘رس ٖ ِٓ ج٢ِحي : جٌّشضؿٝ أخزش     : لرغصقمحسز         ×َّّس  : ؾاليقمحسز        × ئؾالي   جٌزٜ أسؾٛ

 إٌـــص

 اٌّفشداخ

 ِٛاطٓ اٌجّاي
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  ط/ ِٓ جٌؾحّش ؟ ِٚحرج ضْشف ّٕٗ ؟        

 ّرذ جٌمحدس جٌمقحخ -       

ٗ س٠ف دِؾك ذغٛس٠ح ّحَ  -    ٝ جألص٘ش جٌؾش٠ف   8ٗ8ٌٔٚذ فٟ ذٍذز د٠ش ّي١س ِكحفَ ، ؾحء ئٌٝ ِقش ٚضطٍّز ف

ٟ عٛس٠ح وطد ّؾشج ٝ فحس ّحٌّح ِٓ ٍّّحتٗ  ٚوحْ ٍُّ ِٓ أّالَ جإلرجّس ٚجٌطٍفض٠ْٛ ف ش جٌغحّحش جإلرج١ّس ، قط

ٝ ّحَ  ٚ ضٛف     6ِٗٔٔٚثحش جٌغحّحش جٌطٍفض١ٔٛ٠س فٟ جألدخ ٚجٌطشجظ ٚج٢غحس  

َ ٠ذي ؟ / ط  ََ وحْ ق١ٕٓ جٌؾحّش ؟ ّٚال   ئال

ً ِكحعٕٙح وحْ ق١ٕٓ جٌؾحّش ئ -  ٌٝ جٌيفٌٛس جٌؿ١ٍّس ذى

 ٠ذي ٍّٝ ذشجءز جٌيفٌٛس -

ٗ ؟  / ط   و١ف سأٜ جٌؾحّش ىفٌٛط

ًٍ فحٍف ذ١ًْذج ّٓ ِحد٠حش جٌك١حز ُْٔ ف١ٙح ذشجقس جٌرحي جٌطٟشز ئَٔٙح ضٍه جٌفط - ً ف١ٙح ٍّٝ جٌٍُْ ذْم  ، ٚألر

َ ٠ذي ؟ /ط  ٗ جٌؾحّش فٟ جسضكحٌٗ ؟ ّٚال  ِح جٌزٞ لرغ

 ٠ّحْ جٌقحدق ٚجعطفحد ِٓ جٌٍّْحء لرظ جٌٍُْ ٚجٌكد ٚجإل 

 جٌّحد٠س   جألىّح٠ُذي  رٌه ٍّٝ قد جٌؾحّش ٌٍٍُْ ٚذشجءضٗ ِٓ  -

ٓ فطشز جٌيفٌٛس ٌذٞ جٌؾحّش ؟ِح  /ط   ِكحع

ِ ذطٍه جٌفطشز ٚؾّحٌٙح -  جٌٍٙٛ جٌرشٞء ٚجٌطّط

ٗ ٚسجء جٌّىحعد جٌفح١ٔس ٌٍذ١ٔح -  ّذَ ع١ْ

 ١ْ٠ؼ خحٌٟ جٌرحي ِٓ جٌّطحّد  -

ٗ ؟ / ط  َُ جؽطحق جٌؾحّش ئٌٝ ىفٌٛط ٌِ 

ُ ف١ٗ ذحٌغْحدز جٌكم١مس  فألَٔ - ْٔ ٗ ِٟ ِ ٞ ِش٠شضمذ٠شٖ ٌم١ّس جٌٍُْ ، ١ٌٚطخٍـ ِٓ ٚجل  حد

 ٌّحرج ٠ؾطحق جٌٕحُط ئٌٝ ِشقٍس جٌيفٌٛس ؟ /ط 

ِ جٌزٜ ٠ك١حٖ ٟروش٠حضٙح جٌؿ١ٍّس جٌططزوش ٌ - ً جٌرشجءز ٚجٌيٙش ، ضخًٍُقح ِٓ جٌٛجل  ضكّ

 ذُ ضط١ّض ِشقٍس جٌيفٌٛس ؟ / ط 

 جٌٍٙٛ  ٚجٌٍْد جٌيح٘ش جٌرشٞء  -

 جٌزوش٠حش جٌؿ١ٍّس  -

ً جألّرحء ٚجٌّغث١ٌٛس -  ّذَ ضكّ

ٝ ِح ِقذس٘ح ؟ ِٚح أغش٘ح ؟ فٟ ِيٍِ /ط   جٌمق١ذز ِٛع١م

ٞ جٌر١ص جألٚي فٟ -  " ذحٌٟ ، خ١حٌٟ "  جٌطقش٠ِ  ذ١ٓ ؽيش

 جٌٕفظ ٠ْيٝ ؾشًعح ِٛع١م١ًح ضيشخ ٌٗ جألرْ ف٠ٟإغش  -

 ٓ" فٟ جٌر١ص جٌشجذِ ؟ــ" ٌى ِح ل١ّس جعطّْحي جٌؾحّش ٌىٍّس   /ط 

ٟ جٌخيأ ،،      ضذي ٍّٝ جالعطذسجن - َُ ذٗ جٌؾحّش ٌطؿُٕد جٌٛلُٛ ف ِْ َٔ  فٟ ىفٌٛطٗ ٌُٚطكِذد ِح 

 ئالَ ٠كطحؼ جٌٍُْ ؟  / ط

 ٌطكم١ك ٘ذفهجٌشغرس ف١ٗ ٠كطحؼ ئٌٝ جالؾطٙحد ٚجٌْض٠ّس جٌقحدلس  جٌطٟ ضطكًّ جٌّؾمس ٚجٌْٕحء ،  -

ٖ " فٟ جٌر١ص جٌشجذِ ؟  / ط            ٝ وٍّس " ِذج   ذُ ضٛق

ٝ ذغْس ِشقٍس ج -              س ٚجٌكش٠س ٚجٌغْحدزٌيفٌٛس ٚجٌشجقضٛق

َّح لرٍٙح ؟ ِٚح ّاللس جٌر١ص جٌػحٟٔ ذحألٚي ؟  /ط           ٖ " ِذ    ِح ّاللس وٍّس " ِذج

ً ذْذ ئؾّحي ،  -                                  ً ٌٍر١ص جألٚي  ضفق١  ضٛم١ف ٚض١ٍْ

 ط & ج
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ْ أسمح**    :  ئٔىُ عطفطكٛ

ً ٍّٝ ٔرٛضٗ - ٟ جٌّغطمرً ، ٚقذظ رٌه ٚ٘زج د١ٌ ْ ِقش ف ُ ع١فطكٛ   أعٍٛخ ِإوذ ذاْ . ق١ع أوذ جٌشعٛي ألفكحذٗ أٔٙ

َ ٘زج جٌم١شجه فٟ ل١حط جألسك ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ ض١ّض -:       ٠زوش ف١ٙح جٌم١شجه**   ِقش فٟ جعطخذج

 فًْ ِرٕٟ ٌٍّؿٙٛي ٌٍذالٌس ٍّٟ وػشز جٌزجوش٠ٓ ، أعٍٛخ لقش ذحٌطمذ٠ُ ٚجٌطأخ١شجٌ -                                

 ٚ ٠ذي ٍّٝ قد جٌٕرٟ ٌّقش ٚأٍ٘ٙح  ٕف١زأعٍٛخ أِش ٚجؾد جٌط  -   :  ذأٍ٘ٙح خ١شج فحعطٛفٛج** 

 ذأً٘ ِقش ( ٌال٘طّحَخ١شجٌّفْٛي )( ٍّٝ جذأٍ٘ٙح ) ضمذ٠ُ جٌؿحس ٚجٌّؿشٚس  -                                   

 ( ٔىشز : ٌٍؾّٛي ٚجٌَّْٛخ١شج) -                                    

 ض١ًٍْ ٌّح لرٍٗ -                  ( ذاْ  أعٍٛخ ضٛو١ذ ) -   :   رِس ٚسقُ فحْ ٌُٙ **

ِ ذ١ّٕٙح ٠ذي ٍّٝ جٌْاللس جٌم٠ٛس ذ١ٓ جٌكك ٚجٌّؾحّش جإلٔغح١ٔس   -  حش ذ١ٓ جٌٕحطجٌؿِّ ذ١ّٕٙح فٟ جٌْالل زٚمشٚسجٌؿّ

 

 ط/ جؽشـ جٌكذ٠ع جٌؾش٠ف ؟

ْ ِقش ٚأْ ١ٍُّٙ أْ ٠ْحٍِٛج أٍ٘ٙح - ٖ أُٔٙ ع١فطكٛ ٗ ٚلٛجد  ِْحٍِس قغٕس ألُٔٙ أفكحخ قك ٚسقُ ٠ٛمف جٌشعٛي ألفكحذ

 ) رِس ٚسقّح ( ؟ ِح جٌّمقٛد ذمٛي جٌشعٛي ط/ 

 ٚجالِحْ  : جٌكشِس ٚجٌكك ٚجٌْٙذ  جٌزِس -

ً ؾذ جٌْشخ ٚجٌشعٛي : جٌمشجذس ق١ع أْ جٌغ١ جٌشقُ -  وحٔص ِقش٠س  ذز ٘حؾش أَ ع١ذٔح ئعّح١ّ

 ِقش٠س وّح أْ جٌغ١ذز ِحس٠ٗ أَ ئذشج١ُ٘ جذٓ جٌٕرٟ  

  ٠طكذظ ّٓ ِقش ؟ و١ف فّٙص أْ جٌشعٛيط/ 

- ِ ْ ً ِقش ٠ُىػشٚ ُ ألْ جٌشعٛي روش جٌم١شجه ، ٚوحْ أ٘ ٖ جٌىٍّس فٟ ق١حضٙ َ ٘ز  ِٓ ٕ٘ح وحٔص جإلؽحسز ئٌٝ ِقشٓ جعطخذج

ٝ ٠ذ ِٓ ؟؟  فٟ ّٙذ ِٓ فطكص ِقش  ط/  ٍّٚ 

 جٌمشْ جٌغحذِ ج١ٌّالدٞفٟ فطكص فٟ ّٙذ جٌخ١ٍفس )ّّش ذٓ جٌخيحخ( ٚفطكص ٍّٝ ٠ذ )ّّشٚ ذٓ جٌْحؿ(  -      

 ئالَ ٠شؽذٔح ٘زج جٌكذ٠ع ؟ط/         

َ جإٍلعالَ ذّقش ٠شؽذٔح ئٌٝ ِىحٔس ِقش ٚج٘ط -           لٛز جٌْاللس ذ١ٓ ِقش ٚجٌْشخ -    ّح

َ د٠ٓ جٌشقّس ٚجٌطغحِف -                                         جإلعال

ٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ - اهلل لاي سعٛي  :   صٍ

ْ أسضا ٠زوش ف١ٙا اٌم١شاط فاعرٛصٛا تأٍ٘ٙاإٔ "    "  خ١شا فئْ ٌُٙ رِح ٚسدًّا ىُ عرفرذٛ

 صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ -صذق سعٛي اهلل                                                                             

 إٌـــص

  ِْحٍِس قغٕسُ٘ ّحٍِٛ : جعطٛفٛج ذأٍ٘ٙح خ١شج   ٚأسمْٛأسجِك  ؼ ِقش  جٌّشجد: أسمح ضفمذْٚ  × ْ ضطٍّىٛ : ضفطكْٛ 

  أسقحَ ؼ لشجذس : سقّح      رُِ ؼّٙذ ٚأِحْ  : رِسلشجس٠و    ؼ ٚقذز ل١حط ٌألسك ٚجٌؿٛج٘ش جٌػ١ّٕس:  جٌم١شجه

 ِٛاطٓ اٌجّاي

 اٌّفشداخ

 ط & ج
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ٓ ٚاٌذغة اٌٛفش   ** ِٓ ٘ٛا٘ا ٌٗ اٌعـزس  ٟت ِا أذٕىش  ص٘ا٘ا اٌصثا ٚاٌذغ

 أتــٖٛ ا١ٌٕــً ٚأِـــــٗ ِـصش وــــــالٔا   **ٕٔرّٝ     اٌعال ٠ِٛا ٟس٠ٚذن إٔا ف

ً اٌذ٘ــش ذٕاعـٍد األدماب    ** اٌزٜ ذذد ظٍٗ    ٌٕا رسٚج اٌّجذ  ٚاعرّ

ٝ ِا أٔىشٚا   **ٚإْ أٔىشٚا ٍِه اتٓ ٠عمٛب ت١ٕٕا    ٝ عٍ  شا٘ذ تــش فّٛع

ٝ ٚأدّذ      إٌـــغــش ِٕاصي عض دٚٔٙا ٠مع    **ت١ٕٕا عٍٝ آداب ع١غ

ً ٚاٌزوش أِح    ً تاٌذك    ** فٕذٓ عٍٝ اإلٔج١  ٚاٌــزوــش ٠ؤ٠ذ٘ا اإلٔج١

ْ جش لَٛ     **فش٠ك ت١ٕٕا  فٍٓ ذغرط١ع اٌذ٘ش ذ  تاٌغعا٠ح ِاجـــــشٚا ٚإ

 ِشلظ أٚ عّـــــشٚ ٌٕجذذٙا ع١اْ     **  ش اتٕٙا ٔٙـض ــــدعد ِص إرا ِا

ً ع١ذ ِٚٛع فٟش ـــأٌُ ذ ٟ ٚالء ال جفاء ٚال    **   ـُ ــو  ٘جـــــش د١ٍف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ غشمٗ جٌطْؿد ٚ: أعٍٛخ  ِٓ ٘ٛج٘ح ذٟأضٕىش ِح **  َ جعطفٙح َْ ِقش ال ضْشف ِذّح  فٟجٌٍٛ  ٙح لٍد جٌؾحّش ِٓ ُقر فٟأ
ٓ ٚجٌكغد جٌٛفش**  ً ِقش ٚفٛس ِقش ذفطحز ضطض٠ٓ : ص٘ح٘ح جٌقرح ٚجٌكغ ٓ ذأغحْ ٠ؿّ  فٛس جٌقرح ٚجٌكغ
ٓ ٚجٌكغدج**   ضطقف ذٙح ِقش  جٌطٟضْذد جٌْيف ٠ذي ٍّٝ وػشز جٌقفحش جٌكغٕس :     ٌقرح ٚجٌكغ
 ، أعٍٛخ ِإوذ ذاْ  ٠إوذ جٌطشجذو ذ١ٓ جٌّغ١ٍّٓ ٚجٌّغ١ك١١ٓ   جٌطّٕٟأِش غشمٗ أعٍٛخ   :   جٌْال فٟس٠ٚذن أٔح ** 
ٗ ِقش**  ٖ ج١ًٌٕ ٚأِ  ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ جٌٛقذز جٌٛى١ٕس ذ١ٓ أذٕحء جألِس :    والٔح أذٛ

 فٛس ِقش ذحألَ ٚعش ؾّحٌٗ جٌطؾخ١ـ -          فٛس ج١ًٌٕ ذحألخ ٚعش ؾّحٌٗ جٌطؾخ١ـ  -
 ،أعٍٛخ لقش ذحٌطمذ٠ُ ٚجٌطأخ١ش ٌٍطخق١ـ ٚجٌطٛو١ذذؿرً ٌٗ لّس  ِْٕٛٞ ذؾٟء:  فٛس جٌّؿذ  ذٌٕح رسٚز جٌّؿ** 
ٚ عش ؾّحٌٙح جٌطؿغ١ُ    ضكص ٍٍٗ**   :       فٛس جٌّؿذ ذؾؿشز ٚجسلس جًٌَ 
ْ ِحم١حْ ٠ف١ذجْ جٌػرحش ٚ جالعطمشجس  جّطًّ -ضٕحعٍص ** "      ":        فْال

ٚ ّشجلس ِؿذ ِقشجٌذ٘ش "  ، ** " جألقمحخ         :     ضشجدف ٠إوذ أفحٌس 
ً ٚعش ؾّحٌٙح جٌطؾخ١ـ ضٕحعٍص جألقمحخ**            : فٛس جألقمحخ ذأؽخحؿ ضطٕحع
ٝ ٍّٝ ِح أٔىشٚج ؽح٘ذ ذش**           :   ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ ِمذجس ِىحٔس ِقش ّٕذ جهلل فّٛع

ٝ ٔفٛعٕحجٌٛفف ٠إوذ فذق جٌؾٙحدز ٚ ٍّٛ ِىحٔس ِ -                        ٝ ١ٍّٗ جٌغالَ ف  ٛع

 إٌـــص

لركٙح       ×: ؾٍّٙح  ص٘ح٘ح   جألّزجس ؼ جٌكؿس /: جٌّرشس  جٌْزس    وش٘ٙح xأ٘ٛجء  ؼ: قرٙح  ٘ٛج٘ح   ضْطشف × : ضؿكذ شـضٕى

 جٌم١ًٍ x: جٌىػ١ش   جٌٛفشجٌّكحعٓ     ؼ: جٌؿّحي   جٌكغٓ     جألقغحخ  ؼجٌؾشف : جٌكغد   جٌؾ١خٛخس  ×قغش جٌ:  جٌقرح

ُ ٚجٌّغ١كٟ: والٔح   جٌٛمحّس×جٌؾشف /: جٌّؿذ  جٌْال:ِٙال    س٠ٚذن  : ضغ١ش ٚضمٍد   جّطًّ    ج رس  ؼ: لّس  رسٚز     جٌّغٍ

    أؽٙحد /ؽٙٛد  ؼ: د١ًٌ ؽح٘ذ  : ٠ٛعف ١ٍّٗ جٌغالَجذٓ ٠ْمٛخ د٘ٛس ٚأد٘ش    ؼ:جٌضِٓ  جٌذ٘ش  ّمّص x : ضٛجٌذش ضٕحعٍص  

         ِٕضي  َ: ِىحٔس ّح١ٌس  ِٕحصي       أدخَ :  ِرحدب   آدجخ      وحرخx أذشجس ؼ : فحدق  شـذ       قمرس َ: جألصِحْ  جألقمحخ

 جٌىش٠ُ      : جٌمشآْ جٌْزوشجألٔحؾ١ً    ؼوطحخ جٌٕقحسٜ :  جإلٔؿ١ً: ٠طنحءي ذؿحٔرٙح وً ١َُّ   دٚٔٙح ٠مِ جٌٕغشري    ×  : لٛز ّض

 : ىٍرص دّص     قحٚي/  : أرٔد   ؾش: ضّض٠ك ٚضؾط١ص       ضفش٠ك      :٠م٠ٛٙح ٠إ٠ذ٘ح    : ؾّحّٗ ِٓ جٌٕحط ؼ أُِ  أِٗ

ً      ×: لحَ  ٔٙل:  ٔقشضٙح     ٔؿذضٙحؽح٠س ٚج١ٌّّٕس          : جٌٛ جٌغْح٠س ْ  ع١حْضىحع  أعٛجءؼ : ِطغح٠ٚح

ٓ :  ق١ٍفٟ    ٚفحي      ×ضشن ٚلي١ْس       :ؾفحء ٚ٘ؿش   : ِؿطِّ جٌٕحط      ِٛعُ      قٍفحءؼ ق١ٍف َ ِطْح٘ذ٠

 ِٛاطٓ اٌجّاي

 اٌّفشداخ
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ٚ أقّذ ِٕحصي**            ٝ  :  ذ١ٕٕح ٍّٝ آدجخ ١ّغ
ٝ ِٚكّذ ذحألسك جٌط  -      ْ ِٕحصي ّض ٠ذي ٍّٝ لٛز جٌرٕحء ٟفٛس آدجخ ١ّغ  ذٕٝ ١ٍّٙح جٌّقش٠ٛ

ٚ ٍّٛ ِىحٔطٙح          ٖ ج٢دجخ  ٛ ٘ز  جإلمحفس ضذي ٍّٝ عّ
ً ٠ذ :  دٚٔٙح ٠مِ جٌٕغش**       ِ جٌٕغش جٌطك١ٍك ّٕذ٘حضْر١ش ؾ١ّ  ي ٍّٝ ٍّٛ لذس ِقش ئٌٝ دسؾس ال ٠غطي١
 ضق٠ٛش ِقش ذأَ ضغطٕؿذ ذأذٕحتٙح ٌٍذفحُ ّٕٙح ٚ٘زج ٠ذي ٍّٝ غمطٙح ف١ُٙ :  ئرج ِح دّص جذٕٙح ٔٙل**     
 ِٓ أذٕحء ِقش  ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ عشّس جالعطؿحذس  :   ٔٙل **     

ٚ ّّشٚ ع١حْ**    جٌّغ١ك١١ٓٚجٌّغ١ٍّٓ  لٛز جالٔطّحء ٚجٌطشجذو ذ١ٓضْر١ش ٠ذي ٍّٝ  :     ِشلظ أ
ً ١ّذ ِٚٛعـُ ٟأٌُ ضش ف ** ٗ جٌطمش٠ش أعٍٛخ : و َ غشم  جعطفٙح

  إوذ جٌّْٕٟ ٠ٚٛمكٗذ١ّٕٙح ضشجدف ٠:   ٘ـؿش ال ؾــفحء ٚال** 

 

  ط/ ِٓ جٌؾحّش ؟ ِٚحرج ضْشف ّٕٗ ؟
 ٌؾحّش ِكّذ ّرذ جٌّيٍدج -
 جألص٘ش جٌؾش٠ف  فٟ، ضٍمٝ ض١ٍّْٗ ف١ْذ ِقش  فٟكحفَس عٛ٘حؼ َ ذّ 81ِْٓٔحفش ، ٌٚذ عٕس  ِقشٞؽحّش  -

ً جٌط١ٍُْ ، ٌمد ذؾحّش جٌرحد٠س ، ؽحسن  فٟ و١ٍسضخشؼ  ً فٝ قم ٚ ٌٗ ِإٌفحش  فٟدجس جٌٍَْٛ ، ٚ ّّ جٌكشوس جٌٛى١ٕس 
ٝ عٕس   َ 6ّٖٔٔذ٠ذز ِٕٙح د٠ٛجْ ِكّذ ّرذ جٌّيٍد ، ٚ ضحس٠خ آدجخ جٌٍغس جٌْشذ١س ، ٚ ١ٌٍٝ جٌْف١فس ٚ ضٛف

ٖ ط/   ؟ ِح أُ٘ جٌقفحش جٌطٝ ٚفف ذٙح جٌؾحّش ذالد
 جٌْحٌٟفح ١ٍُّٙ / ٚٚففٙح ذحٌٕغش ذحألَ جٌكْٕٛ جٌطٟ ضنُ أذٕحتٙح خٛ -

ً أْ ط  ؟ ِكد ٌرالدٖ  ٟجٌؾحّش ٚىٕ / دًٌ ّ
 ٔٗ عٛف ٠ٍرٟ ٔذجء٘ح ئرج دّطٗألٚ  -      ح ؽْش ذْطحذٙح ٌٗ أخز ٠خحىرٙح   ــ ألٔٗ ّٕذِ

ْ جٌْطحخ لحع١ًح ؟١ٌِطٝ ضْحضد جألَ ٚ / ط ٝ ٠ىٛ  ذ٘ح ؟ ِٚط
 ْٛد ئٌٝ أقنحٔٙح  ذْذ ىٛي غ١حخ ضْحضرٗ ّٕذِح ٠ -
 ٌغحتد ٔحفْح ٌٛىٕٗ ٔحذغح ِطفٛلًح٠ىْٛ لحع١ًح ئرج وحْ ٘زج جالذٓ ج -

ُ ٌٍٛىٓ ز جالِسِٚح َِح٘ش ٚقذ /ط  ؟ وّح فّٙص ِٓ جالذ١حش  ٚقرٙ
ٟ أٚ ِغٍُجٌٕذجأٔٗ ئرج  دّص ِقش جذٕٙح ٚلص جٌؾذز ٌرٝ جٌؿ١ِّ  -  ء ال فشق ذ١ٓ ِغ١ك
ْ خقحَ أ - ْ دٚ ُ ١ْ٠ؾٛ ً ١ّذ ِٚٛع  ٚ لي١ْسفٟ و

 حٔس ِقش ج١ٌَّْس ؟ ِٚح جٌٕط١ؿس ؟و١ف ضأعغص ِى /ط
ٝ ِٚكّذ ١ٍّّٙح جٌغالَ ٌزج ٠ط  - ٛ غحي ١َُّٚضأعغص ٍّٝ آدجخ ١ّغ  نحءي ذؿحٔرٙح وً ِح ٘

  فّح ٟ٘ ؟   روش جٌؾحّش ّذز أعرحخ ٌكد جٌّقشٞ ٌٛىٕٗ /ط 
ً ٚجٌطحس٠جٌ - ً ِقشٞ قرح ٚجٌؿّحي ٚجٌكغد جألف١  خ جٌْش٠ك جٌزٞ ٠فطخش ذٗ و

 ؟ ٌطشجذو ذ١ٓ أذٕحء جٌٛىٓ ٚمف رٌه دًٌ جٌؾحّش ٍّٝ لٛز ج /ط 
ٗ ِقش - ٖ ج١ًٌٕ ٚأِ ً ٚجقذ فىالّ٘ح أذٛ ٓ ٠ٕط١ّحْ ئٌٝ أف  أذٕحء جٌٛىٓ جٌّغ١ٍّٓ ٚجٌّغ١ك١١

ُ ِٚقٍك /ط  ْ ضفشلس ؽْرٕح ؟ ِٚح عر١ٍٙ ُ ؟ِٓ جٌز٠ٓ ٠ش٠ذٚ ُ ؟ ٚذُ ضقفٙ  طٙ
ٞ جألِس عر١ٍُٙ  -                                           جٌذٚي جالعطّْحس٠س  -         جٌٛؽح٠س ذ١ٓ ّٕقش
َ ِغطمرٍٙح  - ٗ ِحم١ٙح ٚ٘ذ ُ ضأخش جألِس ٚضؾ٠ٛ ُ ذحٌخغس ٚجٔكيحه جألخالق  -             ِقٍكطٙ  أففٙ

ُ ف١ٙح.. ٚمف رٌه  جروش جٌؾحّش ذْل جألٔر١حء جٌز٠ٓ ّحؽٛ / ط  ٟ ِقش ٚدٚس٘   ؟ف
 ع١ذٔح ٠ٛعف ٚوحْ ٌٗ دٚس ١َُّ فٟ ئٔمحر ِقش ِٓ جٌّؿحّس  -
-  ٗ ٖ ؽْرٙح فٟ دّٛض ٝ ٌٚذ ف١ٙح ٚعحٔذ َ  ٌٚوحْ ع١ذٔح ِٛع ٓ أً٘ ِقش ُِٙ دٚسٍّغ١ك١س ٚجإلعال  فٟ ضذ٠

ٟ أِسأفحد ؽشفٙح ِٚؿذ٘ -        د جٌؿِّ ذ١ٓ جإلٔؿ١ً ٚجٌمشآْ ؟ِحرج أفح /ط  ٓ جهلل . ح فٙ  لحِص ٍّٝ د٠
  ه ؟ ١ّٓ فٟ جألذ١حش أعٍٛخ ٔفٟ ٚؽش /  ط
ِ جٌذ٘ش ضفش٠ك ذ١ٕٕح  أعٍٛخ ٔفٟ  ٚئرج ِح دّص ِقش جذٕٙح ٔٙل   -  أعٍٛخ ؽشه فٍٓ ضغطي١

ُ " ٔىشض١ٓ ؟ ِٚحرج أفحد جٌْيف ؟ ط/         ٌّحرج ؾحءش " ١ّذ ِٚٛع
َ ٚجٌؾّٛي ، ٚجٌْي -          ُ : ٔىشضحْ ٌٍّْٛ  ف أفحد جٌىػشز١ّذ ِٚٛع

ً ؟ ٌّٚحرج ؟    ،   " ٌٙح جٌْزس ط/           جٌْزس ٌٙح  "  أ٠ّٙح أؾّ
ٛ ض١ًٍْ ٌّح لرٍٗ  -   ٌٙح جٌْزس -       ُ جٌؿحس ٚجٌّؿشٚس ٠ف١ذ جٌطخق١ـ ٚجٌطٛو١ذ ٚ٘  ألٔٗ أعٍٛخ لقش ذطمذ٠

ً  (  ؾحء ٌٕؿذٔٙح  ،      ٔٙل ٌٕؿذضٙح )    / ط              ؟ ٌّٚحرج ؟أٞ جٌطْر١ش٠ٓ أؾّ
 ٔٙل ٌٕؿذضٙح ؛ ألٔٗ ٠ذي ٍّٝ عشّس جالعطؿحذس ٌٕقشز جٌٛىٓ  -              

 ط & ج
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 ١ـــٕاء خـــ١ــٛي عـــشتـــــ١حع**         عـــ١ٕاء عـــشٚط تـذ٠ٚــــــح 

 عــٕـاتً لـــّـــخ ر٘ـــثــــ١حٚ      **       دـــــّاِاخ ت١ــض عـــــ١ٕاء  

 فــٛق ضــفــاف ٚسد٠ــــــــــح        ** عـطـش سلشاق     ٚجـــــذاٚي ِـــٓ

 ٚوـــٕـٛص عــمـــ١ك عـذـش٠ــــح      **    فـــ١ــشٚص ــُـعــــ١ٕاء ِٕــاج

 ذـعــٛد إٌــٝ صـــذس اٌــــٛادٞ       **   ٚادٞ إٌـــ١ً  عـ١ـــٕاء ذ١ّـــّح

 صــة وــــؤٚط األضــٛاء٠ــ      **  ٟ إٌــٛس ـٚعال عـــ١ٕاء ذعــــٛد

 فـــشف تـ١ـٓ األدــــــ١ـــــاء٠ش       **  إٌٛس     ٚدــــّاَ أت١ــــض ِــثً

ْ ِـــٓ شــجش اٌض٠رــْٛ     ـذـــشاءٚجـــــٗ اٌصــ ذـغـطٝ       **ٚغصــٛ

 ذذــ١ـٝ روــــشٜ اٌشــــٙذاء      **األفـك      ٚطـــــ١ٛس خضــش فــٛق

 ٠ذـــ١ــٝ أغـــٍـٟ األعـــّــــاء        **   ــــٛق شفاٖ اٌذـــٛسٚغـــٕاء فـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ؽرٗ ع١ٕحء ذْشٚط ذذ٠ٚس ٚ٘زج ٠ذي ٍّٝ قغٕٙح ٚؾّحٌٙح ٚعش ؾّحٌٙح جٌطؾخ١ـ ع١ٕحء ّشٚط ذذ٠ٚس -

ٗ ع١ٕحء ذخ١ٛي ّشذ١س ٚ٘زج ٠ذي ٍّٝ أفحٌطٙح ع١ٕحء خ١ٛي ّشذ١س -  م١ف ٚعش ؾّحٌٙح جٌطٛ ّٚشٚذطٙح :  ؽر١

ٝ ؾشعح ِٛع١م١ح ٌٍىال٠َإغش فٟ جٌٕفظ ٚ : ضقش٠ِ    (ذذ٠ٚس ، ّشذ١س)   -  ضيشخ ٌٗ جالرْ  ٠ْي

ٚ ضْؾك جٌغالَ  فٟ: ؽرٗ جٌؾحّش ع١ٕحء  قّحِحش ذ١ل - ٚ ٌيفٙح ذكّحِحش ذ١نحٚجش ضكد جٌٙذٚء   ٚدجّطٙح 

ٗ جٌؾحّش ع١ٕحء  عٕحذً لّف ر٘ر١س - ٓ ّيش ٔن ٟٚفشز خ١ش٘ح ذغٕحذً جٌمّف جٌط فٟ:  ؽر  ؿص فحففش ٌٛٔٙح وحٌز٘د ؾذجٚي ِ

ٟ ع١ٕحء  (ؾذجٚي ، وٕٛص ،  ِٕحؾُ )  - ًْح ٠ف١ذ وػشز جٌخ١شجش  ٚجٌػشٚجش فٟ أسجم  ٚجٌطٕى١ش ٌٍط١َُْ :   ؾّ

ٝ جسضفحُ ل١ّ ٟ: فٛس ع١ٕحء ف ع١ٕحء ِٕحؾُ ف١شٚص ٚ وٕٛص ّم١ك -   ٚ وػشز غشٚجضٙح ذّٕحؾُ ٠ٛق   ٙحأسمس ٚفشز غٕح٘ح 

ٜ ج١ًٌٕع١ٕحء ض -       ٗ ع١ٕحء ذحٌط١ّّس جٌط  ١ّّس ٚجد  ّٕذ جٌّقش١٠ٓجٌْٕك ٚ٘زج ٠ذي ٍّٝ غٍٛ٘ح ٟ ضٍْك ف ٟ: ؽر

ٗ ع١ٕحء  سلشجق  -             ففحتٙح ٚ قغٕٙح  ذؿذجٚي ج١ٌّحٖ جٌْيشز جٌالِْس  فٟ: ؽر

 : جٌٛفف ٠ذي ٍّٝ ؾّحي ؽحىة جٌٕٙش مفحف ٚسد٠س -          

 إٌـــص

ً               َ فشط:  خ١ٛي   ذذ٠ٚحش ؼقنش٠س  ×: ِٕغٛذس ٌٍرحد٠س  ذذ٠ٚسّشجتظ      ؼ  ّشعٙحٟ جِشأز ف : ّشٚط خ١

ٗ جٌكد   عٕحذً      ففشجء وحٌز٘د : ر٘ر١س      ّيٛس  ؼ: ى١د  ّيش        عٕرٍس َ: ؾضء جٌٕرحش جٌزٜ ٠طىْٛ ف١

ِ   سلشجقؾذٚي   َ ِؿشٜ ِحتٟ فغ١ش : ؾذجٚي   مفس َ: ؾحٔد جٌٕٙش  مفحف   ٌٛسد    : ؾ١ٍّس وح ٚسد٠س     : الِ

ً ئٌٝ جٌخنشز ف١شٚصِٕؿُ      َِىحْ ٚؾٛد جٌّْحدْ جٌػ١ّٕس   : ِٕحؾُ  ؾزجذس                   : عكش٠س      : قؿش وش٠ُ أصسق ١ّ٠

ٚ  َ: قؿش وش٠ُ ٌٛٔٗ أقّش  ّم١كوٕض     َجٌػشٚجش جٌّذفٛٔس    : وٕٛص          ٠ّأل /: ٠غىد  ٠قد      أّمس ؼّم١مس 

ٜ ج١ًٌٕ ٟ جٌْٕك ٌذفِ جٌكغذ  ض١ّّس    أٚد٠س  /ٚد٠حْ  ؼِقش  : ٚجد وأط      َ:  أوٛجخ  وإٚط ضّحتُ     ؼ: ِح ٠ٍْك ف

ٝ جٌٕٛس    قٛسجء  َ جٌكغٕحٚجش:  جٌكٛس جٌنٛء  َجٌٍَّحش   ×: جالٔٛجس  جألمٛجء       عمحٖ  ؼجألٔٛجس  ِنٟء : عحل

ٓ ٠ٚػر  ×٠طكشن ىحتشج  :٠شفشف ٖ  ؽفحٖآفحق    ؼ ِذ جٌرقش:  جألفكص ٠غى ُ   غقْٛ   ؽفس  َ: أفٛج  غقٓ َ: فشٚ

 اٌّفشداخ

 ِٛاطٓ اٌجّاي
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 :  ٌٛجدٞجع١ٕحء ضْٛد ئٌٝ فذس  -         

ٖ  جٌٛجدٞ ، ٚ فٛس ٚجٌذ٠ٙحضْٛد ئٌٝ  ٗع١ٕحء ذحذٕ فٛس          ٠ذي ٍّٝ أٔٙح ِقش٠س أف١ٍس ذأخ ٠نُ جذٕطٗ ئٌٝ فذس

ٟ جٌٕــــــــــــٛس -         ٝ ، ٠ٚذي ٍّٝ جٌفشقس ٚجٌرٙؿس   عحل  :        ضق٠ٛش ٌٍٕٛس ذؾشجخ ٠ُغم

ً جٌٕٛس -         كّحَ سِض جٌغالَ ذحٌٕٛس جٌزٞ ٠نٟء جٌذ١ٔح:           ضؾر١ٗ ٌٍ     قّحَ ِػ
َ ٚ جالعطّشجس ٗ ِنحسّأفْحي  :   ( ٠قد  ،   ضْٛد )  -       ٚجعطكنحس جٌقٛسز ٌٍطؿذد ٚ جٌذٚج

ٗ ٍّٝ ِؾحسوس جٌّقش١٠ٓ فشقطُٙ :   ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ فشقس جٌكّحَ ذْٛدز ع١ٕحء  قّحَ ٠شفشف ذ١ٓ جألق١حء -   قشف
ْ جٌض٠طْٛ)  -  :    ٠إوذ سغرس جٌؿ١ِّ فٟ جٌغالَ  ( ٌكّحَ جألذ١ل ج) ذْذ  (  غقٛ
ٟ روشٜ جٌؾٙذجء  -  : ى١ٛس خنش ضك١

ٝ ذٗ جٌؾ١ٙذ فٟ جٌؿٕس                ضق٠ٛش ٌٍي١ٛس ذأؽخحؿ ٠كطفٍْٛ ذحٌؾٙذجء ٠ٚذي ٍّٝ ج١ٌُْٕ جٌزٞ ٠كَ
ٖ جٌكٛس -  ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ جٌغْحدز ذحٌٕقش جٌزٞ أّحد ع١ٕحء   :       غٕحء فٛق ؽفح
ٟ أغٍٝ جألعّحء  -  :       ضق٠ٛش ٌغ١ٕحء ذأغحْ ضمذَ ٌٗ جٌفط١حش جٌطك١س    ٠ك١

 

 ط/ ِٓ جٌؾحّش ؟ ِٚحرج ضْشف ّٕٗ ؟

 ٠ٛعف خ١ٍف جٌؾحّش  -

ً ٍَّٟ  6ِْٕٖٔحفش ٌٚذ عٕس  ِقشٞؽحّش  - ٝ جٌٍغس جٌْشذ١س غُ  قق ٖ ١ٌغحٔظ ج٢دجخ ف ٚ جٌذوطٛسج  جٌّحؾغط١ش 

 -  ٝ ً ف ً ٍّٝ ؾحتضز جٌٍّه ف١ق ٚ قق َ ( ،  ) ٔذجء جٌمُِّٓ أّّحٌٗ ج٢دجخ ، ٚ ؾحتضز جٌذٌٚس جٌطمذ٠ش٠س ،  ِ جٌٕؿٛ  ِٛجل

ٗ ألٌفحً ضْرش ّٕٙح ؟  جٌْحىفس جٌّغ١يشز ٍّٝ جٌؾحّشط/ ِح   ؟ ِٚح سج٠ه فٟ ِذٞ جعطخذجِ

ٚ جالّطضجص ذحٌؾٙذجء -  قد ع١ٕحء ٚجإلّؿحخ ذؿّحٌٙح 

 أغش٘ح فٟ جخط١حس جألٌفحً جٌغٍٙس ٓ رٌه ذْحىفس فحدلس ، وحْ ٌٙح جٌؾحّش ٠ٕرل لٍرٗ ُذكد ع١ٕحء جٌكر١رس ، فَْرش ّ -

َُ ؾحءش أذ١حش جٌٕـ ٚوأَٔٙح أغ١ٕس ؾ١ٍّس ، ٚجٌْرحسز جٌؿ١ٍّس جٌّٛق١س ٓ غ ِٚ 

 ذُ ٚفف جٌؾحّش ؾّحي ع١ٕحء ؟ /  ط

 ذؿّحي جٌفط١حش جٌرذ٠ٚحش  - 

 ذؿّحي جٌخ١ٛي جألف١ٍس    -

ً جٌ -  مّفذؿّحي جٌكّحَ جألذ١ل ٚذؿّحي عٕحذ

   ِح أُ٘ جٌىٕٛص جٌغح١ٌس ذأسك ع١ٕحء ؟  / ط

ٖ جٌقحف١س  -  ع١ٕحء غ١ٕس ذىٕٛص جٌف١شٚص ٚجٌْم١ك ، ٚذؿّحٌٙح جٌير١ْٟ ٚج١ٌّح

 ِح جٌذ١ًٌ ٍّٝ أْ ع١ٕحء ؾضء ال ٠طؿضأ ِٓ ِقش ؟ /  ط

 ّٕٙحأْ جٌؾحّش فٛس ِقش وحألَ ٚع١ٕحء وحالذٕس جٌطٟ ّحدش ئٌٝ أقنحْ أِٙح ِقش ٚال ٠ّىٓ جالعطغٕحء  -

 ِح َِح٘ش عْحدز جٌّخٍٛلحش ذْٛدز أسك ع١ٕحء ؟  /  ط

ْ جٌض٠طْٛ ضغيٟ جٌقكشجء  - ٟ وً ِىحْ ٚجٌكّحَ جألذ١ل ٠شفشف فٟ عْحدز ٚغقٛ  ؾّحالَ |جٌىً ع١ْذ فحألمٛجء ضٕطؾش ف

ٝ ؽفحٖ جٌكٛس ؟  /ط     ذُ ضطغٕ

ً جألعّحء ع١ٕحء ضك١س ٌٙح ذْٛدضٙح -       ضطغٕٝ ذأؾّ

َ وٍّس " ع١ٕحء" ؟  ًٍّ :  /ط            أوػش جٌؾحّش ِٓ جعطخذج

 ٚد١ٌال ٍّٝ ؽذز قرٗ ٌٙح ،  ٔفظ فٟضْر١شًج ّٓ ِٕضٌطٙح جٌْح١ٌس  -          

 

 ط & ج
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َ  ٠ؿةِىٍال ذحٌرؾش ٚجالعطرؾحس  - ٗ ٠َٛ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش ذأغحْ  أوطٛذش ٠ٙٛ  ِض٠ٕح ىٍك جٌٛؾٗ ٠أضٟ: ؽر
َ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش ـ   ذّكيس ذطشٚي ضّذٔح ذحٌيحلس ٚعش ؾّحٌٙح جٌطؿغ١ُج١ٌَٛ  : فٛس ذحٌٛلٛديس ٔضٚد ِٕٙح ِك٠ٛ
ـ  ج١ٌَٛ: فٛس  قحِال أى١د جٌزوش٠حش ٠ؿةـ  ً  ذؾٟءقحِال جٌزوش٠حش ٚ فٛس جٌزوش٠حش جٌي١رس  ٠أضٟذؾخ ٜ ٠كّ  ِحد
ٚ جٌكش٠س فٟ  - ٚ جٌط١ّْش  ً ٠ذي ٍّٝ سغرس جٌىحضد  ىش٠ك جٌرٕحء   جٌٛىٓ ذحٌرٕحء جٌّإدٜ  ٔٙنس فٟ: ضْر١ش ؾ١ّ
ٗ جٌٕٛس ذغحتً ٠ف١ل ٚ عش ؾّحٌٙح جٌطؿغ١ُضْر١ش ؾ١ًّ :  جٌٕٛس ٠ف١ل -  ؽر
ٚ جٌغرحس - ً :  جٌٕٛس ٠رٙش ِرذدج جٌغ١َٛ  ٝ ٍّٝ جٌغرحس  ذؾٟءؽرٗ جٌٕٛس ضْر١ش ؾ١ّ  ِحدٜ ٠فشق جٌغكد ٚ ٠من
َ ـ  ٚ عش ؾّحٌٙح جٌطؿغ١ُ غحٌٝ ٠ ِحدٜ ذؾٟءَ ١ٛجٌ: ؽرٗ   ضشجظ ِٓ جألِؿحدجٌغحدط ِٓ أوطٛذش ٠ٛ  ٛسظ 
 ٠ذي ٍّٝ ص٠حدز جٌْضز  ، ضْر١ش ٙح: ؽرٗ جٌٕٛجفز ذأٔٙحس ّزذس ، ٚ جٌْضز ذّحء ٠طذفك ِٕ فطكص ٔٛجفز ضطذفك ِٕٙح جٌْضزـ 
َ ضكم١ًمح ٌٍْذي ٚجٌخ١ش  ٌٍغـــالَ ز ضطحذِ أٔغحَ جٌٕقش ِّٙذ -  :    ضْر١ش ٠ر١ٓ أغش ٔقش أوطٛذش فٟ ٔؾش جٌغال
َ جٌغحدط  - ٚ ضنك١س ٚ ضذذ١شئْ ٠ٛ ُ ٚ ئفشجس   :  ِٓ أوطٛذش غّشز ضق١ّ
   ً ٚ جإلفشجس ٚ جٌطنك١ضْر١ش ؾ١ّ ٗ جٌىحضد جٌطق١ُّ  ُ  غّحس٘ح ٔقش أوطٛذش ج١ٌَُْ سؽر  ٚ جٌطذذ١ش ذضسٚ
ُ ٚئفشجسجٌغحدط ِٓ ٠َٛ  -  :  أوطٛذش غّشز ضق١ّــ
 ٝ جٌقرش ٚجٌمٛزضق٠ٛش ٌٍطق١ُّ ٚجإلفشجس ذضسُ ٚٔقش أوطٛذش غّشز ٘زج جٌطق١ُّ ، ٠ٚذي ٍّ  
ُ ٌٍطنك١س ِٓ أؾً جٌٛىٓ ضنك١س ؾٕٛد ذٛجعً  -  :     ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ َّّس ؾٕٛد ِقش ٚقرٙ
ً جألِحٔس  ذ١ٍحلس ٚؾــذجسز ٚؾالي - ٜ قىّس ٚلذسز جٌمحدز ٍّٝ قّ  :     وٍّحش ضذي ٍّٝ ِذ
ٝ جٌٕقش: أعٍٛخ ِإوذ ذاْ ٠إوذ ٚؾٛخ جٌٛفحء ٌٍؾٙذجء ٚجٌضّّحء ج ئٔٗ فشفس ٌطك١س جٌضّّحء -  ٌز٠ٓ ؽحسوٛج ف
َ جألًِ)   - َ جٌَْس ....٠َٚٛ جٌطفى١ش.... ٠ٚٛ َ جٌٕقش..... ٠ٚٛ  :  (  ئٔٗ ٠ٛ
ٜ ل١ّ ضذيأٚفحف ِطْذدز أىٍمٙح     س ج١ٌٍَّٛٝ ِذ
 ٠ّىٓ أْ ٠ٛفف ذٙح رٌه ج١ٌَٛ ج١ٌَُْ ٟز جٌقفحش جٌي١رس جٌطجٌْيف ٠ذي ٍّٝ وػش 
ًْح ٌٍىػشز ٚٔىشز :    (  سؾحي ،  ؾٕٛد )  -  ٌٍط١َُْ ؾّ

 

 

 

 

 

 اٌّفشداخ

 : ٠ذ٘ؼ ٚ ٠ك١ش       ٠رٙش   ٕٔمـ   x: ّٔذ ٔضٚد   جٌغشٚس  /جٌفشـ  / : جٌرؾحؽس /جالعطرؾحسجٌرؾش   ِطٛؾح /  : ِض٠ٕح  ِىٍال

ُ    ؼٌْض٠ّس جٌم٠ٛس : ج جٌّٙسىحلحش     ؼ : جٌمذسز جٌيحلس  ِػرطَح x ِض٠اَل:  ِرذدج   ج٢ِحي  ؼج١ٌأط  x : جٌشؾحء   جالًِّ٘

ٓ  أى١د أفرف             / جوطًّ:  جعطٜٛ       : جٌطشجخ  جٌغرحسجٌغ١ُ           َ: جٌغكد  جٌغ١َٛ أخرع      xأىح٠د  ؼ: أقغ

ٚ ئسظ ضشجغح ِ  ضطذفكجٌطىحعً    x: جٌْض٠ّس   جإلسجدز سِٛص  ؼّالِس  : سِضجٌّؿذ   َ: جٌؾشف  جألِؿحد    : ١ِشجظ أ : ضٕذف

ْ  ذٛجعً   سغّش ، غّح ؼ: ٔط١ؿس  غّشزقمحسز      x : َّّس ؾالي  َّحش ؼ جٌْرشز:  جٌَْس    ذحعً َ: ؽؿْح

 ِٛاطٓ اٌجّاي
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َ ٠َٛ  /ط     ؟جٌغحدط ِٓ أوطٛذش ِح جٌزٞ ٠ؾْش ذٗ جٌىحضد ّٕذ لذٚ

ٖ جٌْ -  َ ٘زج ج١ٌَٛ ٠ؾْش ذحٌفشـ ٚجٌغْحدز ٚجٌفخش ضٍّإ  ضز ٚجٌىشجِس ّٕذ لذٚ
 

 ِح جٌْرحسز جٌذجٌس ٍّٝ رٌه ِٓ جٌٕـ ؟ قشخ أوطٛذش عرًرح ٌٍغالَ جٌْحدي  " وحٔص /"  ط 
 ذِ أٔغحَ جٌٕقش ِّٙذز ٌٍغالَ " ح" ضط  -  
 

 و١ف ضشٜ جٌْاللس ذ١ٓ ٔقش أوطٛذش ٚٔٙنس جٌٛىٓ ؟ ط / 
 ٟ ٔٙنس جٌٛىٓ فٟ ِخطٍف جٌّؿحالش ّاللس ل٠ٛس فمذ وحْ ٔقش أوطٛذش عرًرح فجٌْاللس ذ١ُٕٙ  -

 

ُ " ؟ ط /   ِٓ جٌّمقٛد ذمٛي جٌىحضد " لذِٛج أسٚجقٙ
 جٌؾٙذجء  جٌز٠ٓ لطٍٛج فٟ قشخ أوطٛذش  -

 

 ٠شج٘ح جٌىحضد فٟ ٠َٛ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش ؟ جٌطِٟح جٌفشفس  / ط
 ٟ٘ ضك١س جٌضّّحء ٚجٌمحدز جٌفشفس  -

 

 و١ف ٠ؿٟء ٠َٛ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش ؟  / ط 
ٚ  ٠ؿٟء -  ذحٌرؾش ٚجٌغشٚس ٚجٌغْحدز  ِض٠ًٕحِطٛؾّح 

 

َ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش ؟  ط /  ذُ ٠ضٚدٔح ٠ٛ
ً فٟ ذٕح -  ء جٌٛىٓ ٚٔٙنط٠ٗضٚدٔح ذحٌيحلس ٚجٌْض٠ّس ٚجألِ

 

 و١ف ٠أضٟ ٘زج ج١ٌَٛ وً ّحَ ؟ ٚذأٞ ؽٟء ٠ّذ جٌؾْد جٌّقشٞ؟ ط /
ً فٟ ذٕحء جٌّغطمرً - ً ّحَ قحِال جٌغشٚس ٠ّٚذ جٌّقش١٠ٓ جٌيحلس ٚجألِ َ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش و  ٠أضٟ ٠ٛ

 

ٗ جٌىحضد ٔقش جٌغحدط ِٓ أوطٛذش ط /   ؟ ٚو١ف أفرف ؟ 61ٖٔذُ ؽر
َ جٌٕىغس قش ذحٌٕٛس جٌزٞ ٠رذد ؽرٗ جٌٕ -  غ١ٛ
ً ف١ٗ ذٕؿحـ جإلسج - ِ جٌّؿذ ٚجٌْضز ٚجٌىشجِسأفرف ٘زج ج١ٌَٛ ١ّذج ٔكطف  دز فٟ فٕ

 

ُ ٔطحتؽ ٔقش أوطٛذش ؟ ط /  ِح أ٘
 جِس ٚجٌْضز ٌٍؾْد جٌّقشّٞٛدز جٌىش -
َ جٌرالدضكم١ك جٌغال -  َ ٚجالعطمشجس ِٓ أؾً ضمذ

 

ُ ؟ط /  ٟ ٘زج ج١ٌَٛ ج١ٌَْ ُ جٌٕقش ف  و١ف ض
-  ٟ ٚ ذؾؿحّس ؾٕٛد ضُ جالٔطقحس ف ٗ ٍّٝ جعطشدجد وشجِطٗ ّٚضضٗ  ُ ّض٠ّس جٌؾْد ٚضق١ّّ ً جهلل غ أوطٛذش ذفن

ً ٚىُِٕٙقش جٌؾؿْحْ   جٌز٠ٓ مكٛج ذىً ؽٟء ِٓ أؾ
 

ُ جٌطك١س؟ /ط  َ جٌؿٕٛد فٟ جٌّْشوس ؟  ٌّٚٓ ٠ؿد ضمذ٠  ِحرج لذ
-  ُ ُ فذجءً ٌٛىٕٙ  لذِٛج أسٚجقٙ
ُ جٌطك١س ٌىً ِٓ ؽحسن فٟ ٘زج جٌٕقش،  - قحسذٛج ذؾؿحّس ٚضنك١س ٚجٌمحدز جٌز٠ٓ  ِٓ جٌؿٕٛد جٌز٠ٓ٠ؿد ضمذ٠

ً دلس ِٚٙحسز ٚجٌؾْد جٌزٞ فرش ٍّٝ جٌّكٕس ٚعحٔذ ً جٌٕق خييٛج ذى  شجٌمحدز ٚجٌؿ١ؼ ِٓ أؾ
 

 ِح ٘ذف ٘زج جٌٕـ؟ /ط 
ٝ أِش٠ٓ ىٍرّٙح ِٓ جٌمحسب ّٚ٘ح :  -  ٠ٙذف جٌىحضد ِٓ ٘زج جٌٕـ ئٌ

            جالقطفحي ذٙزج ج١ٌَٛ ئٌٝ جألذذ -ٔ         
ً ِؾشق -ٕ          ً جألقذجظ جٌطٟ دجسش قٌٛٗ فٕأخز ِٕٙح جٌْرشز ٚجٌَْس فٕقِٕ ِٕٙح ِغطمر  ضأِ

 ط & ج
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ُ جٌىٍّس**            : ّٕذ جإلّشجخ الذذ ِٓ ضكذ٠ذ ٔٛ
  -:  أٛاع اٌىٍّح

ُ ذٍذ،   جعُ ئٔغحْ    )           جعــُ -  (   ً دخٛي جيوٍّس ضمر،      وٍّس ضرذأ  ذـ جي،      جع

   (   جٌطمذَ  ،  جٌىطحخ ،  وطحخ  ،  جٌٍُْ   ،  ِقش ،  ئعّح١ًّ  ، ِكّذ  )                     

ٓ ٚال ضمرً دخٛي جي    فًْ -ٕ  ( ضٍْد   - ٠فُٙ  - أرجوش  - ٔز٘د  - خشؼ )    وٍّس ضذي ٍّٝ صِٓ ١ِْ

ً ذحٌفُٙ  الذذ أْ ضأضٝ ِ قشف -ٖ ٟ ِغطم  ( ئٌٟ -  غُ  - ِٓ ) ِ غ١ش٘ح ٌططُ جٌّْٕٟوٍّس ١ٌظ ٌٙح  ِْٕ

 

ً دخٛي**   ( ِنحسُ  - أِش - ِحمٟ)   ٚضذي ٍّٟ صِٓ ال ُضْشخ ئال فًْ(   جي)  جٌىٍّس جٌطٟ ال ضمر

 
 
| 
  ئرج دٌص جٌىٍّس ٍّٝ قذٚظ جٌفًْ لرً صِٓ جٌطىٍُ ُضْشخ -
ً ِحم -ٔ   -ئرج :  ِرٕٟ ٍّٟ جٌفطفٟ فْ
ً ذٗ م١ّش -   (  وطد ، قفٌ ،  لشأ ، خشؼ)                               ٌُ ٠طق
 (  وطرْص ،  وطرح ، ؽشقْص ، ؽشقح )     (  جٌطأ١ٔع ضحء،  جألغ١ٕٓ أٌف أضقً ذٗ ) -
 (  ّٚحفحوُ جهلل ؽفحوُ،    جٌٍُّْ وحفأٔح)                        ٔح جٌّف١ٌْٛٓ  أضقً ذٗ -
ٕ-  ٟ ً ِحم ً ذٗ : ِرٕٟ ٍّٟ جٌغىْٛفْ   -ئرج أضق
َٓ ) جٌٍّّْحش ْٔٛ جٌٕغٛز -    ( قفَٕح ، ر٘رٕح)  ٔح جٌفح١ٍّٓ -    ( ؽشقُص )ضحء جٌفحًّ   -  جٌذسط ( ؽشْق
ً ِحم -ٖ ٚ جٌؿّحّسأضقً ذٗ  -           ئرج ِرٕٟ ٍّٟ جٌنُٟ فْ  (   وطرٛج  ، ؽشذٛج  ، مشذٛج  )   ٚج
 
 
 
 
 
ً ٍّٝ ٚؾٗ جإلٌضج -   -: َ ُضْشخئرج دٌص جٌىٍّس ٍّٟ ىٍد ققٛي جٌفْ
ً أِش -ٔ                     ِرٕٟ ٍّٟ جٌغىْٛ   فْ
ً ذٗ - َْٓٔٛ جٌٕغٛز )  ئرج جضق َٓ  - جفّٙ ُ    - جر٘د)       فك١فئرج وحْ  -(       جر٘ر  ( جؽشخ  -جفٙ
ً أِش -ٕ َِ)    جالخش ِْطًئرج وحْ   -            ِرٕٟ ٍّٟ قزف قشف جٌٍْس فْ  ( ِصد   -جع
ً أِش  -ٖ ً ذٗ   ٟ ٍّٟ جٌفطفِرٕفْ َٓ)     جٌطٛو١ذ ْٔٛ  -         ئرج أضق َْ   -  جؽشذ  َ ( جع١ْٓ – رجوش
ً أِش -ٗ ً ذٗ ِرٕٟ ٍّٟ قزف جٌْٕٛ فْ  ئرج أضق
 ( جؽشقٟ  - جر٘رٟ) جٌّخحىرس ٠حء -(     ففح  - جروشج)   جالغ١ٕٓ أٌف -(     جخشؾٛج  - جر٘رٛج ) جٌؿّحّس ٚجٚ -
 
 
 
 
 
 

 



 

  
20 

 
 
 

ٟ صِٓ جٌطىٍُ ٚذذأش ذـ -          -: ُضْشخ ) أ . ْ . ٠ـ . ضـ ( ئرج دٌص جٌىٍّس ٍّٝ قذٚظ جٌفًْ ف
 **   جٌفًْ جٌّنحسُ جٌّرٕــٟ**                                      

ً ِنحسُ -ٔ ً ذٗ ِرٕٟ ٍّٟ جٌفطف فْ َٓ ْٔٛ جٌطٛو١ذ ) ٚجهلل  -        ئرج أضق  جهلل جٌّإ١ِٕٓ جٌؿٕس (١ٌشصل
ً ِنحسُ  -ٕ َْٓٔٛ جٌٕغٛز      )جٌّؿطٙذجش  -   ئرج أضقً ذٗ  ِرٕٟ ٍّٟ جٌغىْٛ فْ  ( ٠طفٛل
 

 **   جٌفًْ جٌّنحسُ جٌّــْشخ**                                      
 

ُ ف١ّح ّذج جٌكحٌط١ٓ جٌغحذمط١ٓ فحٌفًْ جٌّنحسُ ِْشخ * -* َ ( -ِٕقٛخ   -)ِشفٛ  ِؿضٚ
 

ْ جٌٕغٛز ٚجٌطٛو١ذ ئرج **                  ً جٌّنحسُ ِٓ ٔٛ ً جٌفًْ خال جٌفْ  -: ئرج عرمٗ جَٔش َٔشز لر
 

ً ِنحسُ ِٕقٛخ   ٠ْشخ           (الَ جٌط١ًٍْ،  قطٝ،  وٟ،  ٌٓ، أْ  )  – ٔ  فْ
 فٟ ق١حضه  ططفٛقذحٌؿحِْس  ٌ ضٍطككأٍّٟ جٌذسؾحش ، وٟ  ٍّٟ ضكقًؾ١ذَج ، قطٟ  ضزجوش٠ؿد أْ  -

 

ٕ- ٚ ً ً ِنحسُ ِؿضَٚ ٠ْشخ ِٚح ذْذ٘ح  ( جألِش الَ – ٌّح  - ال جٌٕح١٘س - ٌُ) جقذ أدٚجش ضؿضَ فْ  فْ
ِٗجٌيحٌد       ،   ال  ٠كنش)  ٌُ         ً ٚضفٍْٗ  ،  ٌ ضٕ  ؾ١ذَج ىٛجي ج١ٌَٛ     ( طزجوشّٓ فْ

 

 (   أٞ،  أ٠حْ،  أ٠ّٕح،  ِّٙح،  ِطٟ،  ِٓ،  ئْ(  )  أدٚجش جٌؾشه)    ٕ٘حن أدٚجش ضؿضَ ف١ٍْٓ -
      ٝ ٝ جٌكمٛي  ضطؿٛيئ١ٌه      ، أ٠ٓ  ٠شدٌٍّؿطِّ  ُضمِذِٗفٛسج ؾ١ٍّس    ،  ِح  ضَش ضّؾِٝط  ٔفغه ضقفف

 أفْحي ِنحسّس ِؿضِٚس         (         ضقف،    ضطؿٛي،     ٠شد،    ُضمِذِٗ،    ضَش،   ضّؾٝ)  -
 

ً جٌّنحسُ ٔحفد ٚال ؾحصَ ٠ُْشخ  -ٖ ً ِنحسُ : ئْ ٌُ ٠غرك جٌفْ  جٌذسط ( ٠ؾشـ) جٌٍُّْ   ِشفُٛفْ

ً جٌّنحسُ                                              ّالِحش جّشجخ جٌفْ

َ  جٌنّسّٚالِس جٌشفِ   جٌفطكس: ّالِس جٌٕقد   جرج وحْ جٌفًْ  ِفشد ٚفك١ف -ٔ  جٌغىّْٛالِس ٚجٌؿض

 قزف قشف جٌٍْسٚ جٌؿضَ  ٌّمذسزجٌنّس ججٌشفِ  جٌفطكس جٌّمذسز: ّالِس جٌٕقد   جرج وحْ ِفشد ِْٚطً -ٕ

ٚ جٌؿّحّس ، ٠حء جٌّخحىرس(جرج وحْ ِٓ  جألفْحي جٌخّغس  -ٖ ً ذٗ ) أٌف جالغ١ٕٓ ، ٚج ً ِنحسُ جضق ً فْ ٟ و ٘: 

 ذكزف جٌْٕٛ ٚضؿضَ ضٕقد  -      ذػرٛش جٌْٕٛ ضشفِ           -:   ضْشخ ذْالِحش فش١ّس  -

 

 أِثٍح ٌٍفعً اٌّضاسع

ُ ّٚالِس جٌشفِ جٌنّس  -              جٌيحٌد جٌذسط    ٠زجوش - ً ِنحسُ ِشفٛ  فْ

ً                       ٠ٕؿفٌٓ  - ً ِنحسُ ِٕقٛخ ّٚالِس ٔقرٗ جٌفطكس -جٌّّٙ  فْ

َ ذْذ الَ جألِش ّٚالِس جٌؿضَ جٌغىْٛ -دسٚعه وحٍِس                 طزجوش ٌ - ُ ِؿضٚ  فًْ ِنحس

َ ذْذ ٌُ ّٚالِس جٌؿضَ قزف قشف جٌٍْس -جٌيحٌد قطٟ جالْ              ٠أِشٌُ  - ً ِنحسُ ِؿضٚ  فْ

ٗ غرٛش جٌْٕٛ -جٌذسط           ٠ؾشقْٛجٌٍّّْْٛ  - ُ ّٚالِٗ سفْ ً ِنحسُ ِشفٛ  فْ

ٗ قزف جٌْٕٛ -جٌٕكٛ جال ِٓ جٌٍغٛٞ      ضفّٙٛجٌٓ  - ٗ ٔقر ً ِنحسُ ِٕقٛخ ّٚالِ  فْ

َ ّٚ -ٌٍفؾً          ٠غطغٍّٛججٌشؾحي ٌُ  -  ُ ِؿضٚ ً ِنحس ٗ قزف جٌْٕٛفْ  الِٗ ؾضِ

-    ًِِٓ ٓ ّٚالِس جٌؿضَ قزف قشف جٌٍْس    -جهلل ّٕٗ          ٠شَك   ٠ق  ف١ٍْٓ ِنحس١ّٓ ِؿض١ِٚ
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ُ ِٓ د١ث االعشاب ٚاٌثٕاء إٌٟ :                            -٠ٕمغُ االع

ٟ ج :      جالعّحء جٌّْشذس      ٗ فٟ جٌؿٍّس ٚ٘ ٖ ذطغ١١ش ِٛلْ ً جعُ ٠طغ١ش ّجخش  العّحء غ١ش جٌّر١ٕسو

                                ٌُ َُِؿطٙذ           سأ٠ص  جٌٍّْ ُِعٍّص ٍّٟ         جٌٍّْ  جٌٍّْ

 وٍّس جٌٍُّْ ؾحءش ِشز ِشفّٛس   ِٚشز ِٕقٛذس   ِٚشز ِؿشٚسز  -                القٌ   

 

ٟ ضٍضَ جٌىٍّس قحٌس ٚجقذز  ِّٙح ضغ١ش ِٛلْٙح ض :  جالعّحء جٌّر١ٕس ً ِٛلْٙح جالّشجذٟ ٚ٘  ْشخ ِر١ٕٗ فٟ ِك

 (  ٕ٘حٌه،  ٕ٘حن،  ٕ٘ح،  أٌٚثه،  ضٍه،  رٌه  ٘إالء  ٘حضحْ،  ٘زجْ،  ٘زٖ،  ٘زج: )  جعّحء جإلؽحسز -ٔ

ْ ٚ٘حضحْأعّحء جإلؽحسز ِر١ٕس ِحّذج "**                         ُّػَٕٝ٘زج  **" ٠َُْشذحْ ئّشجخ جٌ

 (  ِح،  ِٓ،  جٌالضٟ،  جٌالتٟ،  جٌز٠ٓ،  جٌٍطحْ جٌٍزجْ،  جٌطٟ،  ٌزٞج:     )  جالعّحء جٌّٛفٌٛس -ٕ

ٚ جٌٍطحْ ألعّحء جٌّٛفٌٛس ِر١ٕس ِحّذج " ** ج                            ُّػَٕٝجٌٍزجْ   **" ٠َُْشذحْ ئّشجخ جٌ

 (   ِح،  ً٘،  َِٓ،  وُ،  و١ف،  ِحرج،  ِطٝ،  أ٠ٓ)               جعّحء جالعطفٙحَ -ٖ

 (  و١فّح،    أ٠ٓ،   ِّٙح،   ِح،   ِٓ،   ئرج،  ِطٝ)                     جعّحء جٌؾشه -ٗ

 (  ......،  أِظ،    ِٕز،    ئرج،    ج٢ْ،    ق١ع)                      ذْل جٌَشٚف -٘

      جٌنّحتش -ٙ

ً سفِ**  ٝ ِك  جٌن١ّش ف

 (  ٘ٓ،  ُ٘،  ّ٘ح،  ٟ٘، ٘ٛ)   -(   أٔطٓ، أٔطُ ٔطّحأ، أِٔص، أَٔص)  -( ٔكٓ، أٔح) جٌنّحتش جٌّٕفقٍس    -

ً سفِ ِرطذأِطفٛق :   أٔص -                                  ٟ ِك         م١ّش ِرٕٝ ف

ْ جٌٕغٛز (  مّحتش جٌشفِ جٌّطقٍس ذحٌفًْ - ٚ جٌؿّحّس ، أٌف جالغ١ٕٓ ، ضحء جٌفحًّ ، ٔح جٌفح١ٍّٓ ، ٔٛ  )ٚج

ٚ جٌؿّحّس (   ئٌٝ ٚفٍٛج جٌشؾحي  -       ً سفِ فحًّجٌمّس           ) ٚج ٝ فٟ ِك  م١ّش ِرٕ

 ) وحْ ٚأخٛجضٙح (     جٌنّحتش جٌّطقٍس ذحألفْحي جٌٕحعخس -

ٚ جٌؿّحّس (     وحٔٛج"   -           ُ وٛٔٛجعْــذجء  "       ) ٚج ً سفِ جع ٝ فٟ ِك  م١ّش ِرٕ

ً ٔقد**  ٝ ِك   جٌن١ّش ف

ـ ، ن ، ٜ ( -ٔ ٘  ( + ً ً ٔقد ِفْٛي ذٗ:         أخزٔح٘ح -              فْ ٟ فٟ ِك   م١ّش ِرٕ

ٚ أخٛجضٙح +  م١ّش          -ٕ ْ  :    ئٕٔح  -ئْ  أ ٟ ِكً ٔقد جعُ ئِْطفٛلٛ   م١ّش ِرٕٝ ف

ً ؾشج ** ٝ ِك  ٌن١ّش ف

ُ +  ) ٘ـ ، ن ، ٜ (      )   -ٔ ً ؾش ِنحف ئ١َٔٗ١ٌف  (    وطحذهجع ٝ فٟ ِك  م١ّش ِرٕ

ً ؾش جعُ ِؿشٚس(     ئ١ٌهش            ) ر٘رص قشف ؾش + م١ّ -ٕ ٝ فٟ ِك  م١ّش ِرٕ

ُ ِٓ د١ث اٌرعش٠ف إٌٟ   **                                       **   ٠ٕمغُ االع

 

 

 

 
 

 سماء اىمنىية  اىىنش  اىماافة إى  عؼشفة  )اسم إوسان ، اسم بيذ ، ميمة بٍا اه ، ميمة بٍا ضميش ، اال األسماء اىمؼشفة

   طاىب اىؼيم،  أوث،  ٌزا،  ٌُ،   محابىا،   اىثقافة،   اىؼيم،  جُوس، عصطف   )                            

ُ عه  اه  َاىامائش اىمحصية   االسماء اىىنش    اسم يخي

   قيم،     طاىب،    سجو،    عسجذ،    عذسسة،    طنيب،    محب)                         
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ٟ ذعشف عالِاخ إعشاب االعُ ُ ٠ٕمغُ إ و   -ٌٟ : التذ أْ ذعشف أْ االع
 

ُ جٌّفشد ٛ      جالع ٚ ٚجقذز ٘  ) وطحخ  ، ٍُِْ ، جٌير١رس (  ِح دي ٍّٝ ٚجقذ أ
 ذحٌىغشز   ٠ؿش              ذحٌفطكس  ٠ٕقد          ذحٌنّس٠شفِ                         

 

ُ جٌّػٕٟ ٚ جغٕط١ٓ ذامحفس ) جْ   جالع  ١ٍِّْْٓ (  -) وطحذحْ     ٠ٓ (  -ِح دي ٍّٝ جغ١ٕٓ أ
 ذح١ٌحء ٠ؿش                ١حءذحٌ ٠ٕقد             ذحألٌف ٠شفِ                       

 

ِ جٌّزوش جٌغحٌُ ْ  ٠ٓ ( ٍّٟ ِفشدٖ -ذامحفس ) ْٚ   ِح دي ٍّٟ أوػش ِٓ جغ١ٕٓ    ؾّ ٍِّْٛ (-  )  ٓ  ِٕٙذع١ِ
 ذح١ٌحء ٠ؿش                 ذح١ٌحء ٠ٕقد             ذحٌٛجٚ ٠شفِ                       

 

ِ جٌّإٔع جٌغحٌُ  ٍِّْحش (  -ٓ جغٕط١ٓ ذامحفس ) جش ( ) ىحٌرحش ِح دي ٍّٝ أوػش ِ      ؾّ

     ذحٌىغشز ٠ؿش              ذحٌىغشز ٠ٕقد           ذحٌنّس ٠شفِ                       
       

ِ جٌطىغ١ش  )أذٛجخ ،  ىالخ (  ذطغ١١ش جٌّفشد  ِح دي ٍّٝ أوػش ِٓ جغ١ٕٓ أٚ جغٕط١ٓ               ؾّ

  ذحٌىغشز ٠ؿش               ذحٌفطكس ٠ٕقد           ذحٌنّس ف٠ِش                       

 

ً ِف١ذز**  ُ جٌميْس فٟ جالِطكحْ ئٌٟ ؾّ ُ  َلِغ ً جّشجخ جالع ً ئٌٟ :    لر   -ضٕمغُ جٌؿّ

ْ )  -: ؾٍّس جع١ّس -ٔ ُ ٌٚٙح سوٕحْ أعحع١ح ٟ جٌطٟ ضرذأ ذحع  جٌّطفٛق ِؿطٙذ -(        خرش+ ِرطذأ ٘

 ٔؿف جٌيحٌد -(          فحًّ+  فًْجٌطٟ ضرذأ ذفًْ ٌٚٙح سوٕحْ أعحع١حْ  ) ٟ٘  -: ؾٍّس ف١ٍْس -ٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً فشد ِٓ أفشجد جٌّذ٠ٕس ٚضزوش جعُ ّحتٍطٗ دجتّّح**   ١٘ح ذٕح ٔطْشف ٍّٟ و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُ ػناس  ػه عذيىة  يسنىٍا ػائالت ٌَ   :  -ىل أن جحخيو عؼ  أن اىىح

   ػائية اىمجشَسات،          ػائية اىمىصُبات،           ػائية اىمشفُػات)           

ُ دائماَ عنحذأ بىاء يحميُن اسمٍا فمثالَ اىمنحذأ عه ػائية اىمشفُمو ػائية جسنه ٌزي اىمذيىة ىٍا أ  ػات ، إرن ٌ

 عشفُع ٌَنزا بقية األبىاء َأبىاء اىمىصُبات َاىمجشَسات

       ػائيــة اىحــــُابغ  فحأخز ىقب جاسٌا عه يسنه قنيٍا   )  اىجمية** ٌىاك ػائية جأج  أحياوَا إى  اىنيذ  ) 

 عائلة المرفوعات

 ـحذأاىمن -

 اىخــنش-

 اىفـاػـو -

 وائب اىفاػو -

 عائلة المنصوبات

 اىمفؼُه بً -

 اىمفؼُه ألجيً-

 مطيق اىمفؼُه اى -

 اىحـاه -

-( ً  اىظشف  اىمفؼُه فـي

 

 عائلة المجرورات

 اىمـاــاف إىـيً -

 االسم اىمجشَس -

 

 عائلة التوابع

 اىىؼث  -

 اىحُميذ -

 اىؼـــطف-
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ٝ ذذج٠س جٌؿٍّس جالع١ّس        ذأـــجٌّرط ِ ف  ِح ضطكذظ ّٕٗ جٌؿٍّس جالع١ّس ٠ٚم
 (ِطْس جٌط١ٍُْ  جٌٍغٛٞ)             ( ِػّشز  جٌؾؿشز  )            (ِطفٛق  جٌيحٌد )      

ُ جٌّٛفٛي فٟ أٚي جٌىالَ،  جإلؽحسز جعُ،  جٌن١ّش،  جالعُ جٌّْشفس - ُ  )      جالع   (٠ْشخ ِرطذأ ِشفٛ
 

ِ جٌّرطذأ ؾٍّٗ ِف١ذز          شـــجٌخر   ...؟ ( ) جٌّرطذأ ِحٌٗ  ٚٔغحي ّٕٗ ذــ   ِح ٠طُ ِ
ٖ عحىِجٌٍُْ )      (    ِف١ذجٌىطحخ )                      ( ِشفُٛ خرش(       )   فٟ جٌكم١رسجٌىطحخ (   )   ٔٛس

ُ جٌخرـأٔ**   -: شــٛج
     ( جٌخٍك  ى١دجٌٕرٟ ،              ٔؾ١وجٌيحٌد )                    ِشفّٛس ٠ىْٛ جٌخرش وٍّس ٚجقذز:  ِفشد -
ٚ ف١ٍْس٠ىٛ:  ؾٍّس -  (  ٠ؾشـ جٌذسطجٌٍُّْ ،     أؽؿحس٘ح ّح١ٌسجٌكذ٠مس )                    ْ جٌخرش ؾٍّس جع١ّس أ
ٚ  ٍشف)  ٠ىْٛ جٌخرش:  ؽرٗ ؾٍّس -  (  فٟ جٌّقِٕجٌْحًِ  ،     فٛق جٌّىطدجٌمٍُ )      (  ؾحس ِٚؿشٚسأ
 

ٚ أضقف ذٗ       جٌفــحّـــً  ِٓ لحَ ذحٌفًْ فٟ جٌؿٍّس جٌف١ٍْس أ
ً ؟ جعأي جٌؿٍّس  - ً جٌفْ ُ  جإلؾحذس )   -(     ) ِٓ جٌزٞ فْ  (فحًّ ِشفٛ
ـ    جٌيحٌد) ٔؿف جعُ ٍح٘ش                                 ٠أضٟ جٌفحًّ  -  جٌذسط  (       جٌٍُّْ،   ؽش
ـ جٌ ِغططش م١ّش٠أضٟ جٌفحًّ  -  ذسط  (٠ٍكٌ ِٓ جٌىالَ           ) جٌْحٌُ جخطشُ جٌزسز  ،  جٌٍُّْ ٠ؾش
 ُ جٌذسط ( ص،  ؽشق      أٔص) ِح فحص ئال                   ِٚطقً ِٕفقً م١ّش٠أضٟ جٌفحًّ   -
 ( ٠ٕطؾش،   ٠ؾ١ِ،  شػ٠ى،    ٠مً،  ٠مرف،  ٠ؿذس ،  ٠ْؿرٕٟ،  ٠كغٓ،  ٠ٕرغٟ،  ٠ؿدجالعُ ذْذ )  -
 

 ً ُ ِشفُٛ ٔحتـــد  جٌفـــحّـــ ٗ ٚضطغ١ش جع ً جٌفحًّ ذْذ قزف ً ِك ٗ  ٠ك  ف١غس جٌفًْ ف١قرف  ِر١ّٕح  ٌٍّؿٙٛيِْ
 : خيٛجش ضغ١١ش جٌؿٍّس ِٓ جٌّرٕٟ ٌٍٍَّْٛ ئٌٟ جٌّرٕٟ ٌٍّؿٙٛي**
 ٔرٕٟ جٌفًْ ٌٍّؿٙٛي -ٖ   ٔغ١ش ّالِس جٌّفْٛي ذٗ ِٓ جٌٕقد ئٌٝ جٌشفِ - ٕ        ٔكزف جٌفحًّ -ٔ
ٟ جٌّحمٟ     )  - ً أخشٖ ف  ( جٌـذسُط ُوطــِد      َطجٌذس جٌيحٌُد َوـطــَدٔنُ أٚي جٌفًْ ٚٔىغش ِح لر
ٖ فٟ جٌّنحسُ    )  - ـُٔنُ أٚي جٌفًْ ٚٔفطف ِح لرً أخش ُُ ٠ؾش َٛ جٌٍّْ  ُ(  جٌٕكــٛ ٠ـُؾــَشـ          جٌٕكــ

ُُ ٠ُرَحد           جٌٍَُ جٌْذي ٠ر١ذ(            )   جٌٍّّْْٛ ُوِٛفة    ج١ٌٍّّْٓ جٌذٌٚس وحفأش)    (  جٌٍَــ
 

 
 

ً جٌفحًّ  -  ٛي ذٗ ـجٌّفْ  ِ ١ٍّٗ فْ ٛ ِٓ ٚل ُ جٌيحٌد  ) (  جٌذسطؽشـ جٌٍُّْ )    ٘  ِفْٛي ذٗ ِٕقٛخ  ( جٌٕكٛفٙ
 

ٟ جٌؿٍّس جٌف١ٍْس ١ٌر١ٓ عرد قذٚظ جٌفًْ            جٌّفْٛي ألؾـــٍٗ   جعُ ِٕقٛخ ٠مِ ف
ٛ ئؾحذس ٌغإجي )   -  ِٓ أذ١ٗ ( خٛفّح٠زجوش جٌيحٌد   -ٌٍٍُّْ  ئوشجِّح(      ) ٚلف جٌيحٌد  ٌّحرج لحَ جٌفحًّ ذحٌفًْ ؟٘
 ( ضٙز٠رًح،    ىٍرًح،   خؾ١ًس ،  خٛفًح ،  ئؾالاًل،  سغرًس،  أِاًل)   :    أٌفحً ضْشخ ِفْٛاًل ألؾٍٗ ِٕقٛذًح -
  
 جعُ ِٕقٛخ ِأخٛر ِٓ ٔفظ ٌفٌ فٍْٗ            جٌّفْٛي جٌّيٍك  

 : أّٔٛٗ
 (      ٔؿحقّحٔؿف جٌيحٌد )                   ئرج وحْ وٍّس ٚجقذز  -: ِإوذ ٌٍفًْ -ٔ     
ٖ ْٔص أٚ ِنحف ئ١ٌٗ:  ِر١ٓ ٌٍُٕٛ -ٕ        (  جٌّطفٛل١ٓ ٔؿحـٔؿف ِكّذ   -  ١َّّّح ٔؿحقّحٔؿف ِكّذ ) :  ئرج أضٝ ذْذ
 (  مشذط١ٓمشخ جٌٍُّْ جٌيحٌد )                      ئرج دي ٍّٝ ّذد   -: ِر١ٓ ٌٍْذد -ٖ       
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ُ ئٌٟ :  ٌَــــشفج              -٠ٕمغ
ُ ٠أضٟ ١ٌر١ٓ صِحْ قذٚظ جٌفًْ:     ٍشف جٌضِحْ - ٔ                                (  ....؟ِطٝ)ئؾحذس ٌغإجي        جع

 ( ّقشًجٚسؾْص ِٓ جٌّذسعس ،    فرحقًحلّص  ،   ١ٌاًلعحفشش )                              
 (  .. ؟ أ٠ٓ ) ئؾحذس ٌغإجي -    أضٟ ١ٌر١ٓ ِىحْ قذٚظ  جٌفًْعُ ٠ج:   ٍشف جٌّىحْ -ٕ           

ٟ ، ٠مف جٌٍُّْ  فٛقأؾٍظ   )                              (  جٌطال١ِز ضؿحٖجٌغرٛسز   أِحَجٌىشع
 

ٝ جٌؿٍّس  - ٚ جٌضِحْ ًِْح : ٠ٚطكذد جعطّْحٌٙح ِٓ ِْٕ    ٕ٘حن ذْل جٌَشٚف جٌطٟ ضقٍف ٌٍّىحْ 
 جٌغحذْس لرً خشؾص - ِٕضٌىُ لرً ٠مِ ِٕضٌٕح -(         ِِ،   ٚعو،  ّٕذ،  ذ١ٓ،  ذْذ،  لرً)   
َْ،  أِِظ،  ُِٕز)    جٌَشٚف ِٕقٛذس ٕٚ٘حن ٍشٚف ِر١ٕس - َُ،  ٕ٘حن،  ٕ٘ح،  ق١ُع،   ج٢  ( ِْز،  ئْر،  ئرج،   غ
 (  جٌكذجتك  ذ١ٓٚضؿٌٛص ،    جٌفؿش لرًجعط١مَص )    جالعُ ذْذ جٌَشف ِنحف ئ١ٌٗ -

 : وٍّحش ضْشخ ٍشف صِحْ دجتَّح **
 (         ٚعو،  ّٕذ ، ؽطحَء،  ف١فَح،  عٕس،  ؽٙش،  ّٛمَح،   فمو،  لو،  ضمش٠رَح،  أذذج،  دجتّح،  قذ٠ػح،  لذ٠ّح)  

 -: وٍّحش ُضْشخ ٍشف ِىحْ ِٕقٛخ دجتّح **
 (  ضكص،  فٛق،  ٠غحس،  ١ّ٠ٓ،  خٍف،  أِحَ،  ضؿحٖ،  قالي،  ؽيش،  غّس،  ٕ٘ح،  ٚعو،  ٌذٜ) 
 

ُ ٔىشز ِٕقٛذس ضأضٟ ٌطر١ٓ قحي فحقرٙح      كــــحيجٌ      ( ِغشٚسَج) قنش جٌيحٌد            جع
ْ فحقد جٌكحي ِْشفس -  ( ؟          جٌكحي فحقد+  جٌفًْ+  و١فئؾحذس ٌغإجي )   -  ٠ؾطشه أْ ٠ىٛ

 -: جٌكحي غالغس أٔٛجُ** 
ٝ ٌٚٛ وحْ ِػ ِفشدز  -ٔ ٚ ؾِّ (     : ) أٞ وٍّس ٚجقذز قط ٝ ضيحذك فحقرٙح ٕٝ أ   جٌُٕٛ ٚجٌْذد فٟٚ٘
ٟ جٌؿٍّس جٌف١ٍْس  - ـ جٌٍّّْْٛ جٌذسط   ٠ْشخ قحي ِٕقٛخجالعُ جٌٕىشز جٌّٕقٛخ ذْذ ِْشفس ف  (  ِرطغ١ّٓ) ؽش

 (  ٔؾ١يًح فشقًح) ِن١ص ِغشًّح                لذ ضطْذد جٌكحي فٟ جٌؿٍّس ٚفحقرٙح ٚجقذ**  
  -: قحالوٍّحش ضْشخ دجتَّح   -
  ع٠ًٛح،  عًٙٛج،  خيًأ،  لقذًج،  ّّذًج،  لحىرس،   ّحِس،  خحفس،  ذذاًل،  ّٛمًح،   ؾ١ًّْحئٌخ  ،  ٚغحٌػًح ٚغح١ًٔح أٚاًل) 
 (  دجتًّح،   ذغطًس،  فؿأًز  ع١حع١ًح،  ٠ًِْٕٛح،   أدذ١ح،  ِحد٠ح، أخ١شًج،   غحٌرح،  ىّٛح،  وحفس،   أؾ١ّْٓ،  ًِْح  
 ) جع١ّس أٚ ف١ٍْس (               :       ؾٍّس  -ٕ
ْ فحقرٙح ِْشفس        - ً ٔقد قحي -ال ذذ أْ ٠ىٛ ٝ ِك ْ ف  ال ذذ أْ ٠شذيٙح ذقحقد جٌكحي سجذو ٚضىٛ
ٛ ِغشٚس(    قنش جٌيحٌد   جعُ+ م١ّش+ ٚ+  ِْشفس) - ً ٔقد قحي -   ٚ٘ ٝ ِك  ؾٍّس جع١ّس ف
ً ٔقد قحي  -               ٠غشُ(              قنش جٌيحٌد  فًْ+  ِْشفس)   - ٝ ِك  ؾٍّس ف١ٍْس ف
ٗ ؾٍّس  -ٖ  (                أِحَ جٌّغؿذ:         ) ٍشف ، ؾحس ِٚؿشٚس (        )  سأ٠ص جٌٍُّْ  ؽر
ْ   -٠ؾطشه أْ ٠ىْٛ فحقد جٌكحي ِْشفس              - ً ٔقد قحي٠ىٛ    ؽرٗ ؾٍّس  فٟ ِك

 

ً ؾٍّس جٌكحي ئٌٝ ؾٍّس ْٔص ٚوزٌه ** ً فحقد جٌكحي ٔىشزؽرٗ جٌؿٍّس  ٌطك٠ٛ  ١ٍّه أْ ضؿْ

ُ  -(              قحي)      ٠شود جٌغ١حسزقنش جٌٍُّْ  -  ( ْٔص)    ٠شود جٌغحسزقنش ٍِْ

ً جٌكحي جٌّفشد ئٌٝ قحي ؾٍّس ** ً جٌكحي جٌّفشد خرشج  ٌٗ                  ٌطك٠ٛ  ٔأضٟ ذّرطذأ ٚٔؿْ

ْ )  ِحؽ١حس ؾثص ئٌٝ جٌّذسع)                          (  ٚأٔح أِؾٝؾثص ئٌٝ جٌّذسعس (  ضىٛ

ٝ جٌّذسعس )     ٔأضٟ ذحٌفًْ ِٓ جٌكحي    ٌؿٍْٗ ؾٍّس ف١ٍْس  ( أِؾٟؾثص ئٌ
  

  **   اٌجٍّح ٚشثٗ اٌجٍّح تعذ اٌّعاسف أدٛاي ، ٚتعذ إٌىشاخ صفاخ  **          
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 جٌّنــــحف ئ١ٌٗ              
 ِنحف ئ١ٌٗ ِؿشٚس        جٌٍُْقنش ىـالخ          فس  =              ٔىـشز + ِْـش  -        

 ضْشخ جٌػح١ٔس ِنحف ئ١ٌٗ    ٔىشز + ٔىشز      =    ئرج لرٍص جٌػح١ٔس دخٛي ) جي ( ٚال ٠قف ٚفف جألٌٟٚ ذحٌػح١ٔس   -     
                                  ً  (  ٍُّىحٌد       ،  ؽشىس) سؾ

ً ؾش ِنحف ئ١ٌٗٔؿف ١َٔف            جٌزُٞ ِٛفٛي =        وطحخ ٔىشز + جع - ٟ فٟ ِك ُ ِٛفٛي ِرٕ   جع
ُ ئؽحسز  =        وطحخ  - ً ؾش ِنحف ئ١ٌٗ جٌيحٌد ١َٔف           ج ٘زجٔىشز  + جع ٝ فٟ ِك ُ ئؽحسز ِرٕ  ع
ٚ ٍشف  جٌٍُْ غّحس - ً ذحعُ أ ٟ ِكً ؾش ِنحف ئ١ٌٗم١ّش ِلٍُ    ٗ ١َّّس  جٌّىطد فٛلـــ ٖجٌن١ّش  جٌّطق  رٕٟ ف
ِ ذْذ جٌَشف         ضٛسق جألؽؿحس ِِ  - َِجالعُ جٌٛجل  ِنحف ئ١ٌٗ ِؿشٚسجٌشذ١ِ              لذٚ

 -: أٌفحً ٠ْشخ ِح ذْذ٘ح ِنحفًح ئ١ٌٗ ِؿشٚسًج
 (  ِػً،  ذْل،    عٛٞ،  غ١ش،  وٍطح،  وال،   ١ّٓ،  ٔفظ،  ؾ١ِّ،   وً)  
ٚ ؾـ  ُ جٌٛجلِ ذْذ جٌّػٕٟ أ ٛ  ِّ جٌّزوش جٌغحٌُجالع ٗ ٠ْشخ ِنحف ئ١ٌٗ  ) ٔكٓ ِذسع  ّشذ١ٍس  ( ٌغٍسئرج ُقِزَفص ٔٛٔ
 
ُ جٌّؿشٚس  - ٛ جالعُ جٌزٜ ٠أضٟ ذْذ قشٚف جٌؿش  -    جالع ٘ 

 
ٝ   -ٍّٝ   -ّٓ  -ئٌٝ  -ِٓ   )قشٚف جٌؿش                   جٌالَ ( -جٌىحف  -جٌرحء  -ف

ٖ جذطْذ ّٓ  خجٌّذسٚر٘د ئٌٟ  جٌٍّْد) خشؼ جٌالّد ِٓ    ٟ   جٌؿّٙٛس، فٛؾذ  ذ١ْذ  ( ِىحْف
 

 
 

 **جٌّؿشٚسجش  (  -جٌّٕقٛذحش   -** ضيحذك جٌْحتٍس جٌطٟ ضغرمٙح فٝ جالّشجخ )جٌّشفّٛحش                
ُ ٠زوش ذْذ ضحذِ ٌٗ ٠يحذمٗ فٟ جالّشجخ سفًْح ٚٔقرحً ٚؾشًج             جٌْٕص )جٌقفس( -  -أٔٛجّٗ :جع
ٛ وٍّس ٚجقذز ضقف ِح لرٍٙح ٚضيحذمٗ:       جٌْٕص جٌّفشد -ٔ ٘ 
 ؾ١ٍّسذؾشه جٌٛفف                      سأ٠ص قذ٠مس ْٔص ٔىشز + ٔىشز =  -   
 ٔؾ١ٌو   جٌّؿطُٙذذؾشه جٌٛفف                  جٌَيحٌُد  ْٔصِْشفس + ِْشفس =  -  
 جٌػالغسنش جٌٍّْحء ق                                      ْٔصجٌّْذٚد +جٌْذد =  -  
ُ ِٛفٛي =  -    أّؿد جٌٕحط ذٍّْٗ جٌزٜؾحء جٌْحٌُ                             ْٔصِْشفس + جع
ُ + ٌمد =  -    ئٌٝ جٌؿٙحد جٌخ١ٍفسر٘د ّّش                                          ْٔصجع
ُ جٌّؾطك ذْذ ) - -  ( جٌٍّّْس،    أ٠طٙح    جٌيحٌد٠ٙح ) أ             ْٔطح( ٠ْشخ  أ٠طٙح، أ٠ٙح جالع
ٓ  ذٓ( ئرج ٚلْص ذ١ٓ ١ٍّّٓ                        ّّش   ذٓوٍّس )    -  جٌخيحخ غحٟٔ جٌخٍفحء جٌشجؽذ٠
 ِكرٛخ ( جٌّطفٛق جٌّؿطٙذ) جٌيحٌد    ٠ؿٛص أْ ٠طْذد جٌْٕص ٌّْٕٛش ٚجقذ  فٟ ؾٍّس ٚجقذز**  

 ٌفمشز جٌغحذمس ؾٍّس ضمِ ْٔطح ؟ط/  جعطخشؼ ِٓ ج:         جٌْٕص جٌؿٍّس -ٕ
ٖ ّٓ ؾٍّس جع١ّس أٚ ف١ٍْس ٚذٙح سجذو )م١ّش( ٠ْٛد ٍّٝ جٌّْٕٛش   -  ٔركع ّٓ جعُ ٔىشز غُ ٔركع ذْذ
ٖ جٌؿٍّس ْٔطح  ً جٌّْٕٝ ٚذزٌه ضىْٛ ٘ز ْ أْ ٠خط   ذؾشه ٠ؿٛص قزفٙح دٚ
ٟ ِكً ٔقد ْٔذطّىٓ              ٠ؾشـ جٌٕك٠ْٛؿرٕٟ ِذسط  -  صجٌؿٍّس جٌف١ٍْس ف
ً سفِ ْٔص                 روحؤ٘ح خحسق ؽؿشز جٌذس جِشأز - ٟ ِك  جٌؿٍّس جألع١ّس  ف

ُ ٔىشز ٚال ٠ؾطشه ٚؾٛد سجذوٍشف (   -:  )ؾحس ِٚؿشٚس   جٌْٕص ؽرس ؾٍّس -ٖ        ذْذ جع
ِ ْٔص(       ١ٍّٙح)  ٍّٝ جٌؾؿشزؽح٘ذش ّقفٛس  -       ٟ ِكً سف  ؾحس ِٚؿشٚس ف

ِ لٍُ  -          ً سفِ ْٔص) ٍشف (  ؽرس ؾٍّس                       ق جٌّٕنذزفُِٛٚم ٟ ِك  ف
  

 ** اٌجًّ ٚأشثاٖ اٌجًّ تعذ إٌىشاخ صفاخ** 
 ** إٌعد ِٓ عائٍح اٌرٛاتع أٞ ٠رثع ِا لثٍٗ ) سفعًا ٚٔصثًا ٚجشًا ( **  
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ْ ِٓ :ضحذِ ٠طٛعو ذ١ٕٗ  ٚذ      جٌْيـــــــف        -١ٓ ِطرّٛس قشف ّيف ٠ٚطىٛ

  أدجز )قشٚف( جٌْيف  -ٔ         

ِ ذ١ٓ جٌّْيٛف ٚجٌّْيٛف ١ٍّس:جٌٛجٚ  -  ؾحء جٌٍُّْ ٚجٌيحٌد  -   ضف١ذ جٌّؾحسوس ٚجٌؿّ

 جٌيحٌدقنش جٌٍُّْ غُ  -                                            ضف١ذ جٌطشض١د ٚجٌطشجخٟ:   غُ -

 حٌيحٌدقنش جٌٍُّْ ف -                                         ضف١ذ جٌطشض١د ٚجٌغشّس:  جٌفحء -

 جٌيحٌدقنش جٌٍُّْ أٚ  -                                                        ضف١ذ جٌطخ١١ش:  أٚ -

ٗ ٌّح ذْذ٘ح:  ذً - ٝ جٌكىُ ّّح لرٍٙح ٚضػرط  جألخ١حسال ضقحقد جألؽشجس ذً  -                      ضٕف

ٝ ِح ذْذ٘حضػرص ِح لرٍٙح ٚ:  ال -   جٌؾشأقد جٌخ١ش ال  -                                  ضٕف

 جٌقحدقال ضقحقد جٌىحرخ ٌىٓ  -              ضٕفٝ ِح لرٍٙح ٚضػرص ِح ذْذ٘ح ٚ ضغرك ذٕفٟ: ٌىٓ  -

ٟ جٌؿٍّسجٌزٜ ٠غرك قشف جٌْي   :   ِْيٛف ١ٍّٗ -ٕ    ٗ ف  ف ، ٠َُْٚشخ قغد ِٛلْ

ًّحذْذ قشف جٌْيف ، ٠َُْٚشخ ِْيًٛفحً )  ِح  جعُ ِْيٛف - ٖ    (  ِؿشًٚسج - ِٕقًٛذح - ِشفٛ

 ( ٚؾشًج ٚٔقرًح سفًْح** جٌّْيٛف ِٓ ّحتٍس جٌطٛجذِ أٞ ٠طرِ ِح لرٍٗ )                      

 ٌٝ               ــــــذٌ ٍّٚـــــش ِكّـــقن                            ِػحي     

ً ِحٍك:  قنَش  -   ٝ ٍّٝ جٌفطف فْ ُ ّٚالِس سفْٗ جٌنُ:  ِكّذ  -   ِرٕ  فحًّ ِشفٛ

ٗ جٌنّس:   ٍّٝ  -                    قشف ّيف ِرٕٝ: ٚ  -   ِْيٛف ِشفُٛ ّٚالِس سفْ

 
ُ ئٌٝ :        جٌطــــٛوـــ١ذ -               ٝ ذطىشجسٖ ٠ٕٚمغ ٛ ضأو١ذ جٌّْٕ ٘- 

ٛ ضىشجس جٌٍفٌ ذٕق       جٌطٛو١ذ جٌٍفَٟ  -ٔ ٗ ٚقشوحضٗ٘   ٗ أٞ ذكشٚف
ْ :  )قشف             ُ  -ٚلذ ٠ىٛ ً  -جع  م١ّش(  ِػً -ؾٍّس  –فْ

 عحىْس ( جٌؾّظجٌؾّظ   -ِكّذ  ٔؿفٔؿف   -ئٌٝ جٌذسط  ٔكٓر٘رٕح   -أقد جٌىحرخ  ال) ال 
ٝ ضٛو١ذج ٌف١ًَح ٚجألٚي )ِإوذج(    فحٌػحٟٔ ٠غّ
  -: جٌطٛو١ذ جٌّْٕٛٞ -ٕ 
 ؾ١ُّْٙٔؿف جٌيالخ  -                 م١ّش (+ ؾ١ِّ -وً - وٍطح - وال - ١ّٓ -ٔفظ )ٌٗ أٌفحً ١ِْٕس  -

ٖ جألٌفحً وٍٙح ال ٠قف أْ ضىْٛ ضٛو١ذج ٠ًِْٕٛح ئال ذؾشى١ٓ**   : ٘ز
ٚ ٠يحذمٗ  -أْ ٠قف قزفٙح ِٓ جٌىالَ ٚال ٠طأغش جٌىالَ ذكزفٙح           -  أْ ٠ىْٛ ذٙح م١ّش ٠ْٛد ٍّٝ جٌّإوذ 

ْ جٌّش٠ل   ٚه ضْشخ قغد ِٛلْٙحئرج ٌُ ضطكمك جٌؾش**    ِفْٛي ذٗ ِٕقٛخ ذحٌفطكس(     ٔفغٗ)  ٠قٛ
 ٠ْشذحْ ئّشجخ جٌّػٕٟ  سفَْح ٚٔقرَح ٚؾشَج   -** ) وال  ،  وٍطح  ( + م١ّش :

ْ                    والّ٘حجٌْحِالْ  - ُ ذحألٌف ألٔٗ ٍِكك ذحٌّػِٕٝؿطٙذج ٞ ِشفٛ  ضٛو١ذ ِْٕٛ
ٍْ ِشفُٛ ذحألٌف ألٔٗ ٍِكك ذحٌّػٕٝ                     ِؿطٙذ     والّ٘حجٌْحِالْ  -  ِرطذأ غح
ْ                             وال - ُ ذحٌنّس جٌَح٘شز جٌْح١ٍِٓ ِؿطٙذج  ِرطذأ ِشفٛ

  ط :  قٛي جٌّنحف ئٌٝ ضٛو١ذ ؟
ُ ذحٌنّسجٌيحٌر١ٓ ٔحؾكحْ :  وال ٞ ٔحؾكحْ :  والّ٘حجٌيحٌرحْ ←        ِرطذأ ِشفٛ ُ ذحألٌفضٛو١ذ ِْٕٛ  ِشفٛ
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 ) أخٛش وحْ(     جالفْحي جٌٕحعخس            
 

 (  ِح دجَ،   ِح صجي،    ١ٌظ،  فحس،    ذحش،    ًٍ،    أِغٟ،    أمكٟ،   أفرف، وحْ )      

ٝ خرش٘ح - ٝ جعّٙح ٚضٕقد جٌخرش ٠ٚغّ ً ٍّٝ جٌؿٍّس جألع١ّس ضشفِ جٌّرطذأ ٠ٚغّ  ضذخ

ً جٌٍّّْْٛ ِخٍق١ٓ )                     ْ خحتر١ٓ    ،  ٍ ٝ جٌكحلذٚ  (    أِغ

ُ وحْ ٚأخٛجضٙح  أٔٛجُ جع

ُ ٍح٘ش            -ٔ  فٟ ّْٛ جٌْرذجهلل  وحْجع

  ؾ١ّاَل ....وٓم١ّش ِغططش             - ٕ

ٖ -           ً   جٌّطفٛل١ٓ ِٓ ٕحأفركــم١ّش ِطق

 أٔٛجُ خرش وحْ ٚأخٛجضٙح

 ِْطذاَل جٌؿــٛ أمكٟ        دخرش ِفش -ٔ

 ٠ْرذ جهلل جٌّإِٓ أِغٟ -        ؽشقس ِّطِ جٌٍُّْ ًٍ -    خرش ؾٍّس -ٕ

ٗ ؾٍّس -ٖ  فٟ جٌّذسعس جٌيحٌد ِحصجي -     ذ١ٓ جٌْشخ جٌطْحْٚ ًٍ -      ؽر

ُ ) وحْ أٚ أخٛجضٙح (   - ً سفِ جع ٟ ِك  جٌن١ّش جٌّطقً ذىحْ أٚ جخٛجضٙح ٠ْشخ م١ّش ِرٕٟ ف

 

َْ )       كشٚف جٌٕحعخسجٌ   (  أخٛجش ئ

                     (   َْ َْ ،   ئ  (    ً ــٌْ،     ١ٌص ،     ٌىٓ  ،    وأْ ،       أ

َُ ٔــٛسُُ)     َٛ ِـــحءُُ،      ئْ جٌٍْــ ٗ جٌفؿــش،       وأْ جٌٕك  (   ١ٌص جٌؾرحخ ٠ْٛد ٠ِٛــَح،   ٌىــٓ جٌّّٛذ ٚلط

ِ جٌ - ٝ جعّٙح ٚضشف ً ٍّٝ جٌؿٍّس جألع١ّس ضٕقد جٌّرطذأ ٠ٚغّ ٝ خرش٘حضذخ       خرش ٠ٚغّ

 ( ِطقً م١ّش،   ِغططشَج،    ٍح٘شَج)    ح ّأضٟ جع٠ّٙ -

ً ذـ ئْ ٚأخٛجضٙح  - ُ ئ١ْمّ(      ِطفٛل١ٓ ئٔىُ)    أٞ م١ّش ٠طق ً ٔقد  جع  ش ِرٕٟ فٟ ِك

 ( ؾٍّس ؽرٗ،   ؾٍّس،    ِفشد٠طُٕٛ خرش ئْ ٚأخٛجضٙح ِح ذ١ٓ )  -

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 ما أدلة قدرة هللا في اآلية األولى ؟    -س 

 .سعة علم هللا بدقائق األمور  -ج 

 ما المقصود ب " إنها إن تك مثقال حبة " ؟ -س 

المقصود أنه إن تقع أو تحدث معصية أو طاعة مهما كانت صغيرة يعلمها هللا  -ج 

 تعالى ويحاسب العبد عليها .

 لماذا ختمت اآلية ب " إن هللا لطيف خبير " ؟    -س

 للتهديد والتخويف من معصية هللا وبيان سعة علم هللا . -ج

 ما الوصايا التي اشتملت عليها اآلية الثانية .      -س

 إقامة الصالة في أوقاتها كاملة بإخالص وخشوع -أ

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ب

 الصبر على جهل الجاهلين وأذى اآلخرين . -ج

 في اآلية الثانية تضادان بينهما ووضح قيمتهما .   -س

. قيمتهما : يبرز المعنى  "المنكر –المعروف  " "انه –أمر  "ج : التضادان : 

 ويوضحه .

 عم نهى لقمان ابنه في اآلية الثانية ؟       -س

 نهى لقمان ابنه عن التكبر والخيالء . -ج

 ب الناس ؟  قلو المتالككيف تكون هذه الوصايا وسيلة  -س

 بتنفيذها والحرص عليها فيرضى هللا عنه ويحبه ومن أحبه هللا أحبه الناس . -ج

 كيف غرس لقمان في ابنه الخوف من هللا ومراقبته ؟ -س

نصحه بأن ما يفعله من خير أو شر يعلمه هللا مهما كان صغيًرا فاهلل لطيف خبير  -ج

 أحاط بكل شيء علًما .



 

 

 ما أهمية الصبر في حياة اإلنسان ؟    -س

الصبر يقوي النفس ويصلح الفرد فتنمو شخصيته القادرة على أن تسود بين  -ج

 الناس. 

 لماذا أمر لقمان ابنه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟   -س

 ألنه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصلح المجتمع ويقوى ويترابط . -ج

 يمان الفرد بعلم هللا الواسع وإحاطته بكل شيء ؟  ما أثر إ -س

 يجعل الفرد يحرص على طاعة هللا والخوف منه ومراقبته سًرا وعالنية .  -ج

 ماذا يحدث لو تكبر اإلنسان على أخيه اإلنسان ؟ -س

 انتشرت الكراهية والبغضاء وتفكك المجتمع . -ج

 ؟ الناسالتراحم والتواضع بين  ماذا يحدث لو انتشر -س

 انتشر الحب والمودة بين الناس وترابط المجتمع . -ج

 على أي شيء يحاسب هللا عباده ؟   -س

 يحاسب هللا عباده على كل أفعالهم سواء كانت صغيرة أو كبيرة. -ج

 لماذا وجه لقمان الحكيم هذه الوصايا والنصائح البنه ؟    -س

 اآلخرة.ليعيش االبن سعيدا في الدنيا ومنعما في  -أ

ليربي في نفس ابنه الصفات واألخالق الحميدة,التي تقربه من هللا وتجعله  -ب

 محبوبا من الناس.

 ما الذي يضمن لإلنسان النجاح كما فهمت من وصايا سيدنا لقمان؟  -س

 اإليمان بأن هللا سيحاسبنا على أفعالنا كلها.     -أ

 الوسطية في كل شيء.  -ب

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألن ذلك يبني مجتمعا مؤمنا ينتشر فيه  -ج

 الحب والمودة. 

 التمسك بالصالة ألنها صلة بين العبد  وربه. -د

الصبر على المشاكل والمصاعب ألن ذلك يقوي النفس ويساعد على حل  -ه 

 المشاكل بسهولة.



 

 

 ريبا من ربه.التواضع ألنه يجعل اإلنسان محبوبا من الناس ق -و

كيف يحصل اإلنسان على الشخصية القوية, كما فهمت من نصائح لقمان  -س

 الحكيم؟

يحصل اإلنسان على الحكمة من خالل الصبر على المصائب ومواجهتها بحكمة  -ج

 وحسن تصرف .

 ما الذي يحبه هللا في العبد ؟        -س

 التواضع وعدم التكبر على الناس. -ج

 ما آداب الحديث مع الناس كما فهمت من اآليات ؟ -س

التحدث بصوت متوسط ال مرتفع جدا وال منخفض جدا, ألن الصوت العالي  -ج

 يؤذي الناس ويزعجهم.

 ما دور اآلباء في تربية أبنائهم ؟   -س

األسرة هي المدرسة األولى لتعليم اإلنسان لذلك يجب على اآلباء تربية أبنائهم  -ج

ق الحميدة والصفات الفاضلة, حتى يكبر األبناء متمسكين بمنهج هللا على األخال

وسنة نبيه وبذلك يصبح اإلنسان قريبًا من ربه ومن الناس, فيسعد في الدنيا 

 واآلخرة.

 ماذا يحدث لو تكبر اإلنسان على أخيه اإلنسان ؟    -س

 تنتشر الكراهية والبغضاء  بين الناس ويتفكك المجتمع. -ج

 ماذا يحدث لو انتشر التراحم والتواضع بين الناس ؟ -س

 ينتشر الحب والمودة بين الناس ويترابط المجتمع . -ج

 ما أثر وصايا لقمان في حياة االبن أو اإلنسان بصفة عامة ؟  -س

يعيش االبن ) اإلنسان( سعيدا في الدنيا ومحبوبًا من الناس ويرضى عنه هللا  -ج

 ويدخله الجنة.

 السابقة؟ اآليات عليها اشتملت التى الوصايا ما -س

 :هى اآليات عليها اشتملت التي الوصايا -ج

 .الصالة إقامة -



 

 

 .األبناء سعادة على اآلباء حرص -

 .المنكر عن والنهى بالمعروف األمر -

 .السيئة األعمال عن االبتعاد -

 .الصعبة المواقف ومواجهة ، الشدائد وتحمل الصبر -

 .عليهم التعالي وعدم ، الناس مع التواضع -

 . واإلسراع اإلبطاء بين المشي فى االعتدال -

 .الناس مع الحديث آداب مراعاة -       
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 س: ما المقصود ب " شدت لشعلته الرحال "؟

 ج : المقصود االرتحال والسفر لطلب العلم .

 س : ما الذي ال يبارح خيال الشاعر ؟    

 ج : عهد الطفولة وبراءتها .

 س : عالم يدل حنين الشاعر إلى الطفولة ؟ 

 ج : يدل على براءة الطفولة .

 س : ماذا كان يطلب الشاعر في طفولته ؟

 ج : كان يطلب العلم .

 س : كيف رأى الشاعر العلم ؟   

 ج : رأى العلم نوًرا مضيئًا في عالم يقدر العلم والعلماء .

 س : ما الذي قبسه الشاعر في ارتحاله ؟

 ج : قبس العلم والحب واإليمان الصادق واستفاد من العلماء .

 ال الشاعر لطلب العلم ؟ س : عالم يدل ارتح

 ج : يدل على حب الشاعر للعلم وبراءته من اإلطماع المادية .

 س : ما المجال الذي برع فيه الشاعر ؟    

 ج : برع في الشعر .

 س : ما الذي بهر الشاعر ؟   

 ج : بهر الشاعر عظمة العلم وهيبة العلماء .

 س : كيف حقق الشاعر أمله ؟   

 ان والحب الصادق فبرع في الشعر .ج : بالعلم واإليم

 س : في مطلع القصيدة موسيقى ما مصدرها ؟ وما أثرها ؟ 



 

 

ج : مصدر الموسيقى : التصريع  بين شطري البيت األول في " بالي ، خيالي " 

 وأثره يطرب األذن ويلفت االنتباه .

 محاسن فترة الطفولة لدي الشاعر ؟  اذكرس : 

   -من محاسن فترة الطفولة لديه : -

 اللهو البريء والتمتع بتلك الفترة وجمالها .  - أ

 عدم سعيه وراء المكاسب الفانية للدنيا .          -ب

 يعيش خالي البال من المتاعب .   -ج

 س: كيف رأى الشاعر طفولته ؟ وماذا وجد فيها ؟

ج: رأى الشاعر طفولته من منظوره الخاص بأنها تلك الفترة التي نعم فيها براحة  

البال ، وأقبل فيها على العلم بعقل صاٍف ، مالئكي منزه عن المادية المفرطة 

 0المتهالكة 

 س: ِلَم اشتاق الشاعر إلى طفولته؟ 

العلم   وليتخلص من ج : اشتاق إليها ألنه نعم فيه بالسعادة الحقيقة  في تقديره لقيمة 

 واقع مادي مرير

 س: لماذا يشتاق الناس ُ إلى مرحلة الطفولة ؟

ج : من الناس من يشتاق إلى مرحلة الطفولة لذكرياتها الجميلة  التي تحملها حيث  

البراءة والطهر و  من الناس من يشتاق إلى مرحلة الطفولة والصبا تخلًصا من 

 الواقع الذي يحياه .

  ؟" وحبا إيمانا قبست" في الجمال ما: س

 في العلم دور عظمة على يدل مما يقتبس مادي بشيء اإليمان صور: ج 

  الجهل وأضرار حياتنا

      ؟"وحبا إيمانا قبست:"  في العطف قيمة ما: س

  التنوع يفيد: ج

                  ؟"المرتجى:"  كلمة توحي بم: س

 0 الغاية وعظيمة  الهدف بتحديد توحي: ج 
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 س : بم أوصى الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( ؟ ولماذا؟

الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  بأن يعامل المسلمون أهل مصر ج : أوصى 

 بالخير واإلحسان ألن ألهل مصر حرمة وحق وقرابة بينهم والعرب .

 ؟ . -صلى هللا عليه وسلم  -س: في الحديث ما يدل على صدق الرسول 

ج : أخبر الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  أصحابة بفتح مصر قبل فتحها بوقت  

, وقد صدق كالم الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وتم فتح مصر في عهد طويل

 الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ) صلى هللا عليه وسلم (.

 ) ذمة ورحماً ( ؟.  -صلى هللا عليه وسلم  -: ما المقصود بقول الرسول س

 ج : الذمة: هي الحرمة والحق والعهد  ، الرحم : هو القرابة .

جة سيدنا إبراهيم ) صلى هللا عليه وسلم (  وأم سيدنا إسماعيل) فالسيدة هاجر زو

صلى هللا عليه وسلم (  جد العرب والرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( كانت مصرية. 

 كما أن السيدة مارية أم إبراهيم بن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم كانت مصرية.

يتحدث عن  -صلى هللا عليه وسلم –: كيف فهمت من خالل الحديث أن النبي  س

 مصر ؟ 

ج :   ألن الرسول ذكر في الحديث كلمة القيراط ولقد كان القيراط ، وما زال جزءاً 

وكان أهل مصر يكثرون من  0من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما كاألرض 

                                                                                                       0انت اإلشارة واضحة إلى أهل مصر ومن هنا ك 0استعماله في حياتهم والتحدث به
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 : بم وّصى النبي أصحابه في هذا الحديث ؟  س  

:  وّصى النبي خلفاءه وأصحابه وقواده أْن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة ،  ج 

                    أصحاب حرمة وحق ورحم                                                                                                           ألنهم

    ما المقصود بالرحم والذمة في الحديث ؟ س:

 ج : الرحم يتمثل في:  

نبي هللا إبراهيم عليه السالم من أن السيدة " هاجر" أّم سيدنا إسماعيل ، ابن  -أ

    0المصريين

أن مارية أّم إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الذي توفى صغيراً ،  -ب 

 "والعهد الذمة: الحرمة والحق "      0هي من المصريين أيضا  

 : عالم تدل توصية النبي بأهل مصر ؟س 

في توصية النبي صلى هللا عليه وسلم ، بمصر تشريف عظيم لها ولمكانتها في :  ج 

 التاريخ قديماً وحديثاً 

 وّضح ذلك .   0: يُقال أن المصريين أخوال العرب س

ألن السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السالم جد العرب ، كانْت من مصر ، وإليه ج:  

           0ينتهي نسب النبي عليه السالم

 وضحهما  0:فى الحديث وصية وتعليل لها س

ج : أوصى الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  بأن يعامل المسلمون أهل مصر 

                                                                       بالخير واإلحسان ألن ألهل مصر حرمة وحق وقرابة بينهم والعرب .                                                                  

 0: علل: الحديث لم يذكر اسم مصر ولكنه أشار إليها س

ج :   ألن الرسول ذكر في الحديث كلمة القيراط ولقد كان القيراط ، وما زال جزءاً 

وكان أهل مصر يكثرون من  0من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما كاألرض 

                                                                                                                                                                                                                                                     0ومن هنا كانت اإلشارة واضحة إلى أهل مصر  0التحدث بهاستعماله في حياتهم و

  . ؟ -هللا عليه وسلم  صلى -: في الحديث ما يدل على صدق الرسول  س

قال ستفتحون مصر وقد صدق كالم  -صلى هللا عيه وسلم  -حيث أن الرسول ج: 

وتم فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على  -عليه وسلم  صلى -الرسول 



 

 

 .0بن العاص يد القائد عمرو

 س:عالم يدل قول " عبد الرحمن بن شماسة " سمعت أبا ذر ؟    

 يدل على أمانته العلمية في نقل الحديث عن أبى ذر عن النبي ج:  
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 : ما الجمال في )كالنا أبوه النيل وأمه مصر( ؟س

 ج : تعبير يدل على الوحدة الوطنية وفيه تصوير للنيل باألب ومصر باألم   

 س: ما سبب عتاب مصر ألبنائها ؟ وما نوع هذا العتاب ؟

ج : السبب هو طول غياب أبنائها عنها خاصة النابهين منهم وهو عتاب حميم 

 كعتاب األحبة أو عتاب األم ألبنائها .

 س: ذكر الشاعر عدة أسباب لحب المصري لوطنه.. فما هي ؟ 

 ج : الصبا والجمال والحسب األصيل والتاريخ العريق الذي يفتخر به كل مصري .

 بط بين أبناء الوطن وضح ذلك .س:دلل الشاعر على قوة الترا
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ج : أبناء الوطن المسلمين والمسيحيين ينتميان إلى أصل واحد فكالهما أبوه النيل  

 وأمه مصر .

 كون المصري أبوه النيل وأمه مصر سبب في تعاليه بأصله ..وضح.  س:

 مصر : لها من التاريخ والعراقة مما يجعل كل إنسان يفتخر باالنتماء إليها .    -أ

 النيل هو شريان الحياة على أرض مصر وعلى ضفافه قامت حضارة مصر . -ب

 العذر لها  (أيهما أجمل ؟ ولماذا ؟   –س: )لها العذر 

ج : األجمل )لها العذر(؛ ألنه أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص 

 والتوكيد وهو تعليل لما قبله .

األول ثم حدد التصوير في البيت الثالث ثم س: ما الغرض من االستفهام في البيت 

 اشرحه ؟

 أسلوب استفهام غرضه اللوم والعتاب .    -  

التصوير في البيت الثالث هو )تناسلت األحقاب( تصوير لألحقاب بأشخاص  -    

 تتناسل تحت ظل مصر ومجدها وجاءت جمعاً للشمول .     

 مصر ودورهم فيها.. وضح ذلك .س: ذكر الشاعر بعض األنبياء الذين عاشوا في 

ج : سيدنا يوسف وكان له دور عظيم في إنقاذ مصر من المجاعة وسيدنا موسى  

الذي ولد فيها وسانده شعبها في دعوته كما دخلت المسيحية واإلسالم مصر وكان 

 لهما دور في تدين أهل مصر وسمو أخالقهم .

 س:عالم تأسست مصر ؟  

 ى ومحمد عليهما السالم فاكتسبت العزة والكرامةج : على آداب األنبياء كعيس



 

 

 س:ما دور الكتب السماوية ؟ 

 ج : جعلت المصريين أمة واحدة متمسكة بالحق والهداية. 

 س:ماذا أفاد الجمع بين اإلنجيل والقرآن ؟ 

 ج : أفاد شرفها ومجدها فهي أمة قامت على دين هللا . 

 ؟  س:  ما الجمال في "إذا ما دعت ابنها نهض "

 ج : تصوير مصر بأم تستنجد بأبنائها للدفاع عنها وهذا يدل على ثقتها فيهم .

 س: عين في األبيات أسلوب نفي وشرط .    

فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا أسلوب نفي  وإذا ما دعت مصر ابنها نهض  :ج

 أسلوب شرط.

 تصفهم ؟س  : من الذين يريدون تفرقة شعبنا ؟ وما سبيلهم ومصلحتهم ؟ وبم 

ج :  الدول االستعمارية وسبيلهم لذلك بالوشاية بين عنصري األمة ، ومصلحتهم 

 تأخر األمة وتشويه ماضيها وهدم مستقبلها وأصفهم بالخسة وانحطاط األخالق . 

 س :ما الدليل على صفة التضحية لدى المصريين ؟

ا ال فرق بينهما ج : إذا استغاثت مصر بأبنائها نهض المسلم والمسيحي للدفاع عنه 

 كالهما يضحي بكل ما يملك .

 س  : ما الدليل على الحب واالحترام المتبادل بين عنصري األمة ؟  

ج :  في كل عيد وموسم تجد الحب والتهاني المتبادلة بينهما وحديث الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم  من آذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة .

 جدنها . أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟جاء لن –س : نهض لنجدتها 



 

 

 ج :  األجمل : نهض لنجدتها ؛ ألنه يدل على سرعة االستجابة لنصرة الوطن 

 س : لماذا جاءت " عيد وموسم " نكرتين ؟ وماذا أفاد العطف ؟

 ج : عيد وموسم : نكرتان للعموم والشمول ، والعطف أفاد الكثرة .

 س : ما الذي شهد به سيدنا موسى ؟ و ما داللة ذلك ؟ 

ج : شهد سيدنا موسى على منزلة مصر عند هللا ،  و أن مصر تأسست قيم ومبادئ 

 األديان السماوية، ويدل ذلك على مكانة مصر عند هللا .

 س : ذكر الشاعر عدة أسباب لحب المصري لوطنه.. فما هي؟

واألمجاد الكثيرة العظيمة والتاريخ العريق  ج:  الصبا والجمال والشرف العظيم

 الذي يفتخر به كل مصري .

 س:  المصريون دائًما مترابطون . وضح ذلك من خالل فهمك لألبيات  . 

ج :  وضح الفشاعر أن المصريين ينتمون إلى أصل واحد فأبوهم النيل أوأمهم 

 عظيم. وأمجاد كثيرةمصر ، ولهم تاريخ عريق 

 الحاقدون أنكره على مصر ؟ وبم رد الشاعر عليهم ؟  س:  ما الذي حاول

ج :  حاول الحاقدون أن ينكروا دور مصر في نشأت وتربية سيدنا يوسف عليه 

 السالم ، ولكنهم لن يستطيعوا أن ينكروا دور مصر في تنشئة سيدنا موسى .

 ؟  س :  ماذا يحاول الحاقدين على مصر ؟ و ما الدليل الذي ذكره الشاعر على ذلك

بين المسلمين  بالوشايةج :  يحاول الحاقدون أن يفرقوا بين المصريين . لذلك يسعوا 

 والمسيحيين
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 س: بم وصف الشاعر جمال سيناء ؟

  -ج  : وصف الشاعر جمال سيناء باآلتي : 

 بجمال الفتيات البدويات .     -أ

 بجمال الخيول األصيلة .   -ب

 بجمال الحمام األبيض وبجمال سنابل القمح.  -ج

 س:  ما أهم الكنوز الغالية بأرض سيناء ؟

 ج : سيناء غنية بكنوز الفيروز والعقيق ، وبجمالها الطبيعي والمياه الصافية . 

 س : ماأهم الكنوز الموجودة في سيناء ؟ 

 افية.ج : مناجم الفيروز والعقيق وجمالها الطبيعي إلى جانب المياه الص

 س : ماالدليل على أن سيناء جزء ال يتجزأ من مصر ؟

ج : أن الشاعر صور أن مصر كاألم وأن سيناء هي االبنة التي عادت إلى أحضان 

 أمها مصر واليمكن االستغناء عنها.

 س :  مامظاهر سعادة المخلوقات بعودة أرض سيناء ؟



 

 

ن والحمام األبيض يرفرف ج : الكل سعيد بتلك العودة فاألضواء تنتشر في كل مكا 

 في سعادة وغصون الزيتون تغطي الصحراء لتكتمل صورة سيناء الجميلة.

 س : بم تتغنى شفاه الحور ؟ 

 ج : تتغنى بأجمل األسماء سيناء تحية لها بعودتها.

 س : كيف نحيي ذكرى الشهداء ؟

حافظة بأال ننساهم ونذكرهم دوما ونعرف الناس بتضحياتهم من أجل الوطن والمج: 

على أرضنا حرة من األعداء لنحمي ماضحى من أجله األجداد لنعيش حياة حرة 

 كريمة.   

 س :  علل : ذكر الشاعر "غصون الزيتون " بعد "الحمام األبيض"

 0ليؤكد رغبة الجميع فى السالمج: 

 0س :  علل : أكثر الشاعر من استخدام كلمة " سيناء" 

 ودلياًل على شدة حبه لها .  0تعبيراً عن منزلتها العالية فى نفسه ج:
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 أكتوبر ؟  6س : ما الذي يشعر به الكاتب عند قدوم يوم 

 بالفرح والسعادة والفخر تملؤه العزة والكرامة عند قدوم هذا اليوم .ج : يشعر 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

س : كانت حرب أكتوب ر سببًا للسالم العادل . ما العبارة الدالة على ذلك من النص 

 ؟ 

 ج :  العبارة الدالة على ذلك " تتابع أنغام النصر ممهدة للسالم " .

 ؟ س : كيف ترى العالقة بين نصر أكتوبر ونهضة الوطن

ج : بين نصر أكتوبر ونهضة الوطن عالقة قوية فقد كان نصر أكتوبر سببًا في 

 نهضة الوطن في مختلف المجاالت .

 س : من المقصود بقول الكاتب " قدموا أرواحهم " ؟

 ج : المقصود : " الشهداء " 

 س : ما الفرصة التى يراها الكاتب في يوم السادس من أكتوبر ؟

 الزعماء والقادة .ج : الفرصة هى تحية 

 س : كيف يجيء يوم السادس من أكتوبر ؟ 

 ج : يجيء مزينًا بالبشر والسرور والسعادة .

 س : بم يزودنا يوم السادس من أكتوبر ؟ 

 ج : يزودنا بالطاقة والعزيمة واألمل في بناء الوطن ونهضته .

 س: عن أي يوم يتحدث الكاتب ؟ 

  1973أكتوبر ج : يتحدث الكاتب عن يوم السادس من 

 س  : كيف يأتي هذا اليوم كل عام ؟ وبأي شيء يمد الشعب المصري؟

و يمد الشعب ل عام حامال البشر و والسرور. ج : يأتي يوم السادس من أكتوبر ك

 المصري بالطاقة والهمة واألمل في بناء المستقبل 

 ؟ وكيف أصبح؟ 1973س  : بم شبه الكاتب نصر السادس من أكتوبر

النصر بالنور الذي يبدد غيوم النكسة.وأصبح هذا اليوم عيدا نحتفل فيه  ج : شبه

 بنجاح اإلرادة في صنع المجد والعزة والكرامة.

 س: ما أهم نتائج نصر أكتوبر ؟

ج : عودة الكرامة والعزة للشعب المصري., وتحقيق السالم واالستقرار من أجل 

 تقدم البالد.



 

 

 ظيم ؟ س: كيف تم النصر في هذا اليوم الع

ج : تم االنتصار في أكتوبر بفضل هللا ثم عزيمة الشعب وتصميمه على استرداد 

كرامته وعزته و بشجاعة جنود مصر الشجعان الذين ضحوا بكل شيء من أجل 

 وطنهم.

 س : ماذا قدم الجنود في المعركة ؟  ولمن يجب تقديم التحية؟

ة لكل من شارك في هذا النصر, ج : قدموا أرواحهم فداًء لوطنهم , ويجب تقديم التحي

حاربوا بشجاعة وتضحية والقادة الذين خططوا بكل دقة ومهارة  من الجنود الذين

 القادة والجيش من أجل النصر.  والشعب الذي صبر على المحنة وساند

 س : ما هدف هذا النص؟

بهذا ج : يهدف الكاتب من هذا النص إلى أمرين طلبهما من القارئ وهما : االحتفال 

اليوم إلى األبد, وتأمل األحداث التي دارت حوله فنأخذ منها العبرة والعظة فنصنع 

 منها مستقبل مشرق متقدم.

 س  : كيف يأتي يوم السادس من أكتوبر على المصريين ؟

ج :  يأتي هذا اليوم علينا بالبشر والسعادة والسرور؛ ويمدنا بالطاقة والهمة واألمل 

 نا بأجمل الذكريات.لنبني مستقبلنا ويذكر

 س :  كيف أصبح يوم السادس من أكتوبر عيًدا وتراثًا ؟

كبير وعظيم  يصعب تحقيقه ، وألنه أعادة العزة والكرامة لالمة  انتصار ألنهج :  

 العربية كلها .

 س :  ما النصيحة التي قدمها الكاتب لنا في نهاية النص ؟   

 ج :  أنه يجب علينا مالحقة عصر التقدم العلمي . 

 س:  ما الذي أكد عليه الكاتب في الفقرة األخيرة ؟

 للشعب المصري  واإلصرارر والجهد ج :  أن يوم السادس من أكتوبر هو ثمرة الصب

 
 التدريب األول



 

 

 

 اإلجابة

 

 نيالتدريب الثا

 

 اإلجابة

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 

 ثالثالتدريب ال

 

 اإلجابة

 

 رابعالتدريب ال

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 

 اإلجابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 س  : متى نال مصطفى كامل الشهادة االبتدائية ؟ 

 م  1887ج  : كان ذلك في عام 
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 س  : كيف كرمتهم  المدرسة ؟ ومن حضر الحفل ؟

حفال لتوزيع الشهادات على المتفوقين من التالميذ ، وقد حضر الحفل  أقامتج  : 

 توفيق وكبار رجال الدولة وحاشيته وعظماء القوم  الخديوي

 ؟  الخديويس  : كيف أُعّد الطالب الستقبال 

ج  : لقن الطالب الذين سيقفون أمام الخديو عبارات مناسبة للموقف منها أن يسبق 

 اسم الطالب بـ ) عبدك ( 

 س  : فيم خالف مصطفى كامل زمالءه أمام الخديوي  ؟ 

عن اسمه أجاب في عزة وكبرياء : مصطفى كامل دون  الخديويج  : حين سأله 

قول كلمة " عبدك " وحين سئل عن اسم والده قال: المرحوم على أفندي محمد في 

 اعتداد وأنفة .

 س  : ما سبب استدعاء مصطفى كامل ؟ وبم رد على الضابط ؟ 

 ج  : استدعي الضابط مصطفى كامل ليناقشوه في أسباب عدم طاعته األوامر وعدم

تنفيذ ما ُكلف به   لكنه  أجاب كيف أقول "عبدك " وأنا لست عبدا ألحد وال كان أبي 

 كذلك ولو قلت غير الحق لكنت كذابا ومحتاال 

 س  : ما موقف الضابط من رد مصطفى كامل ؟

ج  : كان في قمة االندهاش من موقف مصطفى كامل فهو مازال صغيرا لم يتعد  

 الكلمات التي ال يستطيع الكبار النطق بها  الثالثة عشرة فكيف ينطق بتلك
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 س : ما اسم برلمان الفصل ؟ ومتى يعقد ؟ 

 من أجل مصر " ويعقد كل يوم خميس .ج : اسم برلمان الفصل " 

 س : ما الوظيفة التي كان على مصطفى القيام بها ؟ 

 ج : كان على مصطفى القيام بدور ضابط شرطة 

 س : كيف عبر مصطفى عن تلك الوظيفة ؟   

 ج : أحسن مصطفى التعبير عن وظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة .

 ؟ س : لماذا ضحك الجميع عند مغادرتهم الفصل 

ج : ضحك الجميع عندما قالت إيمان محيية مصطفى " كل شيء على ما يرام يا 

 حضرة الضابط" . 

 س : ما المفاجأة التي أعدها األستاذ أحمد لتالميذه ؟   

جأة أنه أخرج من جيبه عدة وريقات صغيرة مطوية في كل ورقة وظيفة ج : المفا

المكتوب فيها وعن  ب عن السؤالورقة ويجي مقترحة ثم يقوم أحد التالميذ باختيار

 .األسئلة التي يلقيها عليه زمالؤه بخصوص هذه الوظيفة

 س : كيف يعامل ضابط الشرطة المتهم إذا ثبتت إدانته ؟

ج : أن يعامله معاملة طيبة ؛ ألنه إنسان وعلى المجتمع أن يأخذ حقه منه دون 

 تجاوز أو قسوة .

 طفى ؟ س : ما مهام ضابط الشرطة التي حددها مص

ج : مهام ضابط الشرطة التي حددها مصطفى : أن يجعل الناس أمام القانون سواء 

بال تفرقة أو تمييز ، وأن يرد الحقوق ألصحابها ويحاسب من يقترفون الجرائم ، 

 وأن يحاول منع حدوث الجريمة قدر استطاعته . 

 س : ما موقف أعضاء البرلمان من إجابات مصطفى؟

 رلمان إعجابًا بإجابات مصطفى . ج : صفق أعضاء الب



 

 

 س : ما رأيك في ضابط شرطة يستغل سلطته ؟    

 ج : يعد خائنًا لألمانة التي  حملها له هللا  والمجتمع وتجب محاسبته  .

 س: كيف يعامل الضابط الناجح الجمهور ؟    

 ج : يعامل الجمهور بكل احترام وتقدير .

 من الموضوع ؟    س: ما أعمال الضابط الناجح كما فهمت

ج : أن يراعي شئون الناس الذين يحتاجون إليه ، ويعامل الناس بكل احترام وتقدير 

ر، ويرد الحقوق ألصحابها ، ويجعل الناس سواء أمام القانون ويمنع الجريمة قدر 

 استطاعته .

 س : ما واجب المجتمع نحو المتهم الذي لم تثبت براءته ؟   

 حقه دون تجاوز أو قسوة .ج : أن يأخذ المجتمع 

 س : ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها ضابط الشرطة ؟

 العدل والمساواة بين الجميع أمام القانون .   -

 التواضع واحترام الناس . -

 األمانة وإتقان العمل ومراعاة المصلحة العامة .        -

 الشجاعة والتضحية من أجل الوطن . -

 م به ضابط الشرطة مع المتهم في قضية ؟س : ما الدور الذي يقو

ج :المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وإذا ثبتت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة ؛ ألنه 

 إنسان .

 س : ماذا يحدث لو أدى كل فرد دوره في المجتمع بإخالص ؟    

 ج : تقدم المجتمع وترابط أفراده وعم الخير وانتشر الرخاء .

 طيبة؟     هم معاملةس: لماذا يستحق المت

 .ج : ألنه إنسان وعلى المجتمع أن يأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة

 ألعضاء البرلمان ؟ س: ماذا قال األستاذ أحمد

واعية وممتازة إنني  ج : التفت إليهم قائالً: وأنتم أيها األعضاء لقد كانت أسئلتكم

 .أشكركم جميعاً .... وأعلن نهاية جلستنا اليوم

 1ضابط الشرطة مما فهمت من هذا الدرس؟ س: ما واجب

 النظر للناس كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة أو تمييز. -

 معاملة المتهم بال قسوة حتى تثبت إدانته, وبعدها ألنه إنسان له حقوق.    -

         عدم استغالل السلطة من أجل المنافع الشخصية.  -

 رد الحقوق ألصحابها.  -



 

 

 محاسبة من يرتكبون الجرائم   - 

 منع حدوث الجريمة قدر استطاعتي.  - 

 معاملة الناس بتواضع وتقدير. -
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 س : لم كان منتصر يعاني أزمة نفسية حادة ؟

يعاني أزمة نفسية حادة ، بسبب مشهد الذئاب التي مزقت جسد ج : كان منتصر 

 صديقه الشهيد مجاهد .

 س : أين عاش منتصر في ذلك الوقت ؟    

 ج  : عاش منتصر بين البدو في سيناء .
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 س : عالم حرص مجاهد ومنتصر وهما في طائرتهما ؟   

بل أن يتمكن ج : حرص منتصر ومجاهد أن يلحقا  بالعدو اإلسرائيلي أي خسائر ق

من  بسط نفوذه على  سيناء, بعد أن دمر معظم ممرات للطائرات المصرية وتسيد 

 الجو.

 س : ما المشهد الذي أثر في نفس منتصر ؟     

منظر  الذئاب يقودها ذئب له غرة بيضاء علي شكل قوس  ج :  أثر في نفس منتصر

لي أعلي ثم خفضها تحيط بمجاهد غير القادر على المقاومة ورفع الذئب رأسه إ

 ليفتك  بصديقه مجاهد.

 س : لمنتصر ومجاهد موقف من مدرعات العدو . اذكره .

ج : أثناء طيرانهما في الجو شاهدا رتال من مدرعات العدو فهجما عليه ودمراه  

 بالكامل.

 س : ماذا رأى منتصر عندما هبط بمظلته ؟

علي شكل قوس تحيط ج :رأى مجموعة من  الذئاب يقودها ذئب له غرة بيضاء 

بمجاهد غير القادر على المقاومة ورفع الذئب رأسه إلي أعلي ثم خفضها ليفتك  

 بصديقه مجاهد.

 س : ما المدة التي قضاها منتصر عند البدو ؟    

 ج : أقام منتصر بين البدو عشرة أشهر كاملة .

 س : ما األمر الذي كان يشغل بال منتصر ؟    

 يعود إلى أهله بأقصى ما يمكن.ج : كان يشغل باله أن 

 س : ما  هم منتصر ومجاهد عندما حلقا بالطائرة ؟  

ج : كان همهما أن يلحقا بالعدو أية خسارة قبل أن يتمكن من بسط نفوذه على سيناء 

. 

 س : ماذا فعلت دبابات العدو بطائة منتصر ؟  

ذيفة  فاشتعلت ق فأصابتهاج : وجهت الدبابات  مدفعيتها صوب الطائرة المصرية 

 وسقطت.



 

 

 س : متى أفاق منتصر ؟ وبم فوجئ ؟ 

ج : أفاق منتصر بعد وقت طويل, فوجد نفسه في خيمة ويحيط به أربع رجال من 

 بدو سيناء ، وفوجئ  بأن إسرائيل احتلت سيناء الحبيبة .

 ؟ وما أثر ذلك ؟   1967س : ماذا فعل العدو في يونيو 

ج : دمر معظم ممرات الطائرات وتسيد الجو )سيطر على السماء(. وأثر ذلك ، أن   

 م.1967يونيو  5حلت كارثة النكسة المدوية بمصر 

 س : بم أخبر الشيخ منتصًرا ؟

ج : أخبره الشيخ بان سيناء احتلت سيناء كلها, والبد أن ننتظر حتى نعد الترتيبات 

 الالزمة .

 ألحمر على منتصر ؟ ولماذا ؟    س : ما أثر قرص الشمس ا

ج : كلما رأى قرص الشمس األحمر كان يعاني من أزمة نفسية حادة, ألن هذا 

 م. .1967يونيو  5المشهد هو آخر مشهد رآه قبل مقتل صديقه وقدوم ليلة 

 س: بم كان منتصر متيقنًا ؟ وماذا كان يحزنه ؟

حزن كلما تذكر مشهد الذئب ج : كان يملؤه يقين بقرب عودته إلى أهله ، وكان ي

 وهو يرفع رأسه نحو قرص الشمس ثم يفترس زميله مجاهًدا.

 س : أين هبط منتصر بمظلته ؟ 

 ج : هبط بمظلته قرب مدخل لكهف في سيناء.

 س: ماذا توقع منتصر بعد أن خفض الذئب رأسه ؟ وما أُثر ذلك عليه؟

عليه.   أثر ذلك : راح  ج : توقع منتصر أن الذئب قد فتك بصديقه مجاهد, و قضي

 في غيبوبة عميقة.

 س : ما الذي أعلنه آخر ضوء من الشمس في هذا اليوم؟

ج : أرسلت الشمس آخر ضوء لها في النهار معلنة قدوم ليل أسود مليء بالحزن 

 م . 1967يونيو  5واأللم. ابتداء من يوم 
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 س : للشيخ راغب فضل كبير في عودة منتصر . بين ذلك .   

ج : في إحدى الليالي دخل الشيخ راغب على منتصر وأخبره بأنه قد تم ترتيب 

 حتى ال يستدل  العدو عليه بسهولة .عودة منتصر عندما يختفي القمر 

 س : ما االختالف الذي وجده منتصر عندما عاد إلى وحدته ؟    

ج : أصبح الجميع أكثر التزاما وأكثر جدية في التدريبات. تم إدخال تحسينات كثيرة 

على الطائرات تزيد من قدرتها الهجومية والمناورة وسرعة االلتفاف. لفت انتباهه 

اإليمان التي يتحدث بها الجميع عن حقهم الذي البد أن يستردوه وعن نبرة الثقة و

 نصر هللا لهم..

 س :  " عندما يختفي القمر " من قائل العبارة ؟ ولماذا ؟ 

 ج : قائل العبارة الشيخ راغب ، وذلك حتى ال يستدل عليه العدو بسهولة .

 س : ما البشرى التي بشر بها الشيخ راغب منتصًرا ؟

 شرى أنه قد تم الترتيب لتهريبه إلى الضفة األخرى من القناة.ج : الب

 س : كيف وصل منتصر إلى الشاطئ اآلخر للقناة ؟   

ج : سار بصحبة دليل حتى وصل إلى نفق سري وتقابل مع أحد الضفادع البشرية  

الذي أعطاه مالبس ليرتديها كضفدع بشري وبدأ االثنان السباحة ووصال إلي 

 قبل شروق أول ضوء للصباح.الشاطئ اآلخر 

 س : ماذا أدرك منتصر عندما وصل إلى الشاطئ اآلخر للقناة ؟

 ج : أدرك أن رحلة العودة لسيناء قد بدأت بعد أن انتهت رحلة العودة إلى األهل .

 س : لماذا ذهب منتصر إلى مستشفى القوات الجوية ؟

ة إلى الخدمة مرة ثانية, ج : ليستعيد اتزانه النفسي وليصبح أكثر استعدادا للعود

 وحتى ينفذ انتقامه من العدو والذئب معا.

 س : ما الشعور المسيطر على منتصر كل يوم ؟



 

 

ج : كان يشعر بأن روح االنتصار تملؤه وأنه سيلقى الشيخ راغبًا قريبًا وقد تحررت 

 سيناء من دنس األعداء.

 س : ما الذي لفت انتباه منتصر عند عودته ؟

اهه نبرة الثقة واإليمان التي يتحدث بها الجميع عن حقهم الذي البد أن ج : لفت انتب

 يستردوه وعن نصر هللا لهم..

 س : ماذا طلب الشيخ راغب من منتصر ؟

 ج : طلب منه أن يعود لزيارتهم مرة أخرى وقد ثأر لنفسه ولوطنه ولصديقه .

 س : بم كان يثق الشيخ راغب ؟

 سيعود مرة أخرى لسيناء لطرد األعداء منها.ج : كان يثق بأن الجيش المصري  

 س : لماذا تم ترتيب العودة وقت اختفاء القمر ؟

 ج : حتى ال يستدل  العدو علي منتصر بسهولة .

 س : ما أثر كلمات الشيخ راغب على منتصر ؟ وبم وعده ؟ 

ج : اغرورقت عيناه بالدموع وقال : لن أنسى طول حياتي ما فعلتموه معي ،  

 تحررت سيناء من دنس األعداء. ووعده بأن يلتقوا مرة أخرى وقد 

 : بما فوجئ منتصر عندما عاد إلى وحدته القتالية ؟س

أصبح  -ج : فوجئ منتصر بتغيرات كبيرة في نظام العمل والتدريب , منها : 

 التزاما وأكثر جدية في التدريبات. الجميع أكثر

تم إدخال تحسينات كثيرة على الطائرات تزيد من قدرتها الهجومية والمناورة  -

 وسرعة االلتفاف.

لفت انتباهه نبرة الثقة واإليمان التي يتحدث بها الجميع عن حقهم الذي البد أن  -

 يستردوه وعن نصر هللا لهم.

 وبم كان يشعر؟ س : كم قضى منتصر في التدريبات ؟

وكان يشعر  ج : قضى منتصر خمس سنوات كاملة من التدريب الشاق المتواصل

في كل يوم منها أن روح االنتصار تملؤه وأنه سيلقى الشيخ راغب قريبا وسيأخذ 

 العدو المغتصب والذئب القاتل. بثأره من

 س : بم أخبر الشيخ راغب منتصر؟ 



 

 

على منتصر وأخبره بأنه قد تم الترتيب  ج : في إحدى الليالي دخل الشيخ راغب

 لتهريبه إلى الضفة األخرى من القناة.

 س : كيف كان الوداع بين الشيخ راغب و منتصر ؟ وماذا طلبه الشيخ من منتصر؟

ج : كان وداعا حارا وقال الشيخ راغب : كم يعز علينا فراقك يا بني. وطلب منه أن 

 ولوطنه ولصديقه. يعود لزيارتهم مرة أخرى وقد ثأر لنفسه

 س : كيف عاد منتصر إلي أهله ؟

ج : سار بصحبة دليل حتى وصل إلى نفق سري وتقابل مع أحد الضفادع البشرية 

الذي أعطاه مالبس ليرتديها كضفدع بشري وبدأ االثنان السباحة ووصال إلي 

 الشاطئ اآلخر قبل شروق أول ضوء للصباح.

 

 التدريب األول

 

 اإلجابة

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 التدريب الثاني

 

 اإلجابة

 

 التدريب الثالث

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 اإلجابة

 

 التدريب الرابع

 

 اإلجابة

 

 التدريب الخامس

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 اإلجابة

 

 التدريب الخامس

 

 اإلجابة

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 التدريب السادس

 

 اإلجابة

 

 التدريب السابع

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 اإلجابة

 

 

 

 س : أخذ منتصر بالثأر لوطنه وصديقه ونفسه . كيف ذلك ؟

 منتصر لوطنه حيث كان من أول الطيارين المشاركين في حرب أكتوبرج : ثأر 

وحطم حصون العدو وقالعه ، ثأر لصديقه عندما أطلق الرصاص على الذئب حتى 

 قتله ، وثأر لنفسه ندما حقق أمله وانتصر لى العدوين .

 س : ما دور المدفعية والجنود البواسل ؟

وقالعه ، وشر الجنود ىالبواسل  ج : كانت طلقات المدفعية تدك حصون العدو

ينشئون جسور العبور وانطلقت الصيحات هادرة هللا أكبر هللا أكبر تزلزل األرض 

 تحت أقدام العدو .

الخاصة التي قام بها منتصر ؟ المهمةس : ما   

التي أراد منتصر القيام بها هي االنتقام من الذئب ذي الغرة  ج : المهمة الخاصة :

منتصر بطائرته وانتظر حتى ظهر الذئب ذو الغرة البيضاء  ، حيث هبطالبيضاء

 وأطلق ليه رصاص مدفعه لتخترق جسم الذئب ثأًرا لصديقه الشهيد مجاهد .

 س : في كم ساعة تحقق النصر ؟

 ج : تحقق النصر في غضون ست ساعات .

. س : " هللا أكبر هللا أكبر " لها أثر سحري في كل من الجنود المصريين واألعداء 

 وضح ذلك .
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ج : هللا أكبر ... هللا أكبر . تبارك مسيرة الجنود المصريين وتشحذ هممهم وتشد 

 عزائمهم وتوحد صفوفهم .

 أما العدو فتزلزل األرض تحت أقدامهم وتقذف الرعب في قلوبهم فيولون هاربين .

 ما دور منتصر في هذه المعركة؟س : 

قوا بطائراتهم لدك حصون العدو ج : كان منتصر من أوائل الطيارين الذين حل

 تجمعاته وتحطيم مراكز قيادته  والقضاء على مناطق

 س : ما الذي تخيله منتصر وهو يالحق العدو ؟

ج : كانت كل طلقة يطلقها كأنه يبحث ن الذئب الذي احتل األرض واغتصب الوطن 

 ، فكانت جنود العدو تشبه الذئب الذي افترس صديقه مجاهًدا .

استأذن منتصر من قائده ؟ ولماذا ؟س : متى   

بعد معركة العبور بأسبوع استأذن منتصر قائده ألداء مهمة خاصة لم يفارقه ج : 

 السنوات الست.  حلم القيام بها طوال

 س : ما أثر انتقام منتصر من الذئب عليه ؟

ج : شعر منتصر بفرحة غامرة ثم رفع رأسه ليقابل قرص الشمس وهو يقول 

وتخيل أنه يرى ابتسامة صديقه مجاهد على قرص الشمس   ،  يا مجاهديرحمك هللا 

 األحمر.

 س : ماذا خيل لمنتصر وهو ينظر لقرص الشمس ؟

 ج : تخيل أنه يرى ابتسامة صديقه مجاهد لى قرص الشمس األحمر .

 س : متى ظهر الذئب ذو الغرة البيضاء ؟

 األحمر ج : ظهر الذئب عندما ازداد قرص الشمس توهًجا بلونه 

 س: هناك ذئبان أراد منتصر تحطيمهما فما هما ؟

: الذئب األول هو العدو الذي احتل الوطن واغتصب األرض ، والذئب الثاني هو ج

 الذي افترس صديقه الشهيد مجاهًدا 

س : ضربت فروع الجيش المصري مثاًل رائعًا من أجل تحقيق الهدف يوم السادس 

 من أكتوبر وضح ذلك . 



 

 

ران والمدفعية : مهدت لالنتصار عن طريق انطالق الطائرات تدك الطيج : 

حصون العدو تصاحبها طلقات المدفعية على طور خط القناة التي تقصف قالع 

 وحصون العدو.

الجنود البواسل : هم جنود للمشاة والمهندسين الذين أنشئوا الجسور والكباري من 

 األخرى لسيناء.أجل عبور الجنود والدبابات واألسلحة الحربية 

هللا أكبر: كانت أعظم سالح استخدمه المصريون في هذه المعركة حيث كانت 

صيحات الجنود القوية تهز المشاعر وتهون الموت وتزلزل األرض من تحت قدام 

 العدو وتبارك المسير وتقود للنصر.

 عن أي شيء كانت تبحث طلقات منتصر ؟ وبم شبه األعداء؟س : 

يطلقها كأنها تبحث عن الذئب الذي احتل الوطن واغتصب ج : كان كل طلقة 

التي تهرب من أمامه من جنود األعداء تشبه تماما ذلك  األرض؛ فكانت الذئاب

 الذئب الذي افترس صديقه الشهيد مجاهدا.

 ما أثر النصر  على مصر والعرب جميعا؟س : 

,وحقق العزة ج : أثبت هذا النصر قوة الشعب المصري وانه ال يرضى بالهزيمة 

والكرامة للشعب العربي كله  وحطم أسطورة إسرائيل التي تعتبر جيشها هو الجيش 

 .الذي ال يقهر 
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 ومن أين أتوا؟ ولماذا؟ ماذا تعرف عن الهكسوس ؟ :س

 مصر جماعة من الرعاة أتوا من الشمال من )آسيا( الحتالل :ج

 كيف حكم الهكسوس مصر؟  :س

حكموها بارتكاب كل ألوان الظلم من نهب األقوات وسرقة األموال وتشريد  :ج

 أفراد الشعب األبناء وبث الفرقة بين

  ين امتد زحف الهكسوس في مصر ؟أإلى  :س

وصل زحفهم إلى ما نسميه اآلن )محافظة الشرقية( وعسكروا في بلدة  :ج

 )أواريس( وأقاموا بها وجعلوها عاصمة 

 ر الهكسوس على مصر ؟ ومن أين ؟غاأفي عهد من  :س

وأغاروا عليها من الشمال حتى وصل تقدمهم إلى ما نسميه  ،في عهد الفراعنة  :ج

 اآلن )محافظة الشرقية(

 ما الذي حرص الهكسوس عليه ؟ :س

 حرصوا على ) تفرقة صفوف الشعب  /  إخماد قوته   / إضعاف كلمته ( :ج

 ما الجرائم التى ارتكبها الهكسوس ؟ :س

 نهب أقواتهم       -               ظلم الناس      - :ج

 تشريد أبنائهم   -             سرقة أموالهم      -   

من عادات المصريين وتقاليدهم حتى بلغ بمليكهم أن يسخر من )سقنن  السخرية -  

 رع(  أمير طيبة 

 من أمير طيبة ؟ وماذا تعرف عنه ؟ :س

 ويعرف عنه:أمير طيبة )سقنن رع(   :ج

 أقوى أمراء مصر   -



 

 

 أكثرهم إخالصاً لبالده   -

 أشدهم معارضة لحكم هؤالء األجانب الدخالء -

وما القرار الذي  لماذا غضب )سقنن رع( وأمر أن يجتمع به أمراء مملكته ؟ :س

 اتخذه؟

 بسبب تهديد ملك الهكسوس له بإبادة أفراس البحر :ج

لضم الصفوف وجمع الكلمة وإلى لقاء  وقرر سقنن رع دعوة جميع أمراء مصر

 قريب في الفصر.

 بم رد سقنن رع على رسل ملك الهكسوس ؟ :س

قال له ) هذا تهديد ووعيد أتزعجه أفراس النهر والمسافة بين )طيبه( و  :ج

 أو تزيد ميل )أواريس( سبعمائة

 لماذا اجتمع سقنن رع برجاله ؟ وعالم انتهى االجتماع؟ :س

 اجتمع بهم للتفكير في رد هذه اإلهانة التي لحقت بهم من مستعمر دخيل   :ج

انتهى االجتماع بأن يرسل )سقنن رع( رسله إلى جميع أمراء مصر ليدعوهم إلى    

 ضم الصفوف وجمع الكلمة

 ما القرار الذى اتخذه )سقنن رع( بعد اجتماعه باألمراء ؟ :س

 ا البالد نهائيً قرر محاربة الهكسوس حتى يطردهم من  :ج

 ماذا قدم كل أمير لقتال األعداء ؟ :س

  لعربات لكي يحاربوهمقدم أمير )أرمنت( ا  :ج

 قدم أمير )أبيدوس( الرجال -

 قدم أمير  )فقط(  الجنود والمال                    -

 قدم أمير )بوتو( الرجال واألقوات والخيام. -

 نحو عدوه ؟ المصريبم صور الكاتب اندفاع الجيش  :س 

 باندفاع األسد نحو فريسته وانقضاض الطير الجارح علي صيده .      :ج

 إلى أين فر األعداء ؟ وما نتيجة المعركة ؟ :س



 

 

راح أحمس يطاردهم حتى اقترب من عاصمة ملكهم أواريس فروا إلى الشمال .  :ج

 وهرب ملك الهكسوس من وجه الجيش المصري وعاد من حيث أتى

 نجاح أحمس فى طرد الهكسوس من مصر ؟حدث عن تـ :س

لقد اندفع جيش أحمس نحو الرعاة اندفاع األسد نحو فريسته فلم يجدوا غير  :ج

 الفرار إلى الشمال وراح أحمس يطاردهم حتى عاصمة مملكتهم ) أواريس  ( .

 ماذا تعرف عن الضابط سواتن ؟  :س

كثيرا من النعم  هو ضابط مصري  كان يكره أحمس وأعطى له ملك الهكسوس :ج

ً له في حكم هذه البالد وقد طلب منه ملك الهكسوس أن يطعن أحمس  ليكون عونا

 بالخنجر عندما شعر ملك الهكسوس بهزيمته . 

 ما قصة بطولة الضابط سواتن ؟  :س

قصة بطولته هي رفضه خيانة وطنه ورفضه قتل أحمس ألن أحمس أصبح  :ج

 رمزا لمصر كلها .

 ماذا طلب ملك الهكسوس من سواتن ؟ أو ماذا كان موقفه ؟ :س

طلب منه أن يأخذ الخنجر ويصوبه في صدر أحمس وهو يستقبله عندما يفتح له  :ج

 أبواب القصر      )موقفه( قال له لن أفعل هذه الجريمة المنكرة

؟ )إن حب المصري لبالده ال يعدله مال وال جاه وال سلطان( من قائل العبارة  :س

 ولمن قالها ؟ وما المناسبة ؟

قالها )سواتن( لـ )ملك الهكسوس(  / وذلك عندما خذل سواتن ملك الهكسوس  :ج

 ورفض قتل أحمس

  ماذا تعرف عن )أواريس / أرمنت / طيبة( ؟ س:

)أواريس( / مكانها في محافظة الشرقية )شمال مصر( اتخذها الهكسوس عاصمة ج:

)طيبة( / مكانها اآلن  أميرها في حرب الهكسوس)أرمنت( / إمارة مصرية اشترك 

 في األقصر 

 



 

 

 

 

 متى تم احتالل الفرس لمصر ؟ أو متى تداعت دولة آشور ؟ :س

 فى القرن السابع قبل الميالد :ج

 ما األنباء التي وصلت إلى الفرس بعد دخول مصر ؟ :س

هي أن المصريين مصممون على الدفاع واالستماتة ومصرون على أن يصيبوا  :ج

 الفرس أكبر الخسائر في كل شبر من أرض مصر الغالية

 ما موقف الشعب المصري من احتالل الفرس ؟ :س

 صمموا على الدفاع واالستماتة واتحدوا حتى طردوهم   :ج

 الدفاع ؟ماذا فعل قمبيز عندما وجد المصريين مصممون على  س:

لجأ إلى السياسة والخديعة فأمر بتجهيز سفينة تتجه إلى منف وعليها مناد ورفع  :ج

 الفتة عليها يطلب فيها من المصريين التسليم من غير حرب وبدون شرط أو قيد

 إلى أين كانت تتجه السفينة التي أعدها قمبيز ؟ ولماذا رفع الفتة فوق صاريها ؟ :س

ن قرية إلى أخرى حتى وصلت إلى منف / ورفع الفتة أخذت السفينة تنتقل م :ج

 لكي يطمئن المصريين إليه طالباً منهم التسليم من غير حرب وبدون شرط .

 تجاه تلك السفينة ؟ ما موقف المصريين :س

 لم يقيموا لها وزناً وكانوا ينظرون إليها بنظرات الحقد والسخرية  :ج

 ماذا فعل قمبيز بعد فشل الخديعة األولى ؟ :س

أرسل إلى المصريين رسالة أولها لين وآخرها تهديد يقول فيها )أنا قمبيز لم  :ج

 أكتب إليكم إلرغامكم فإني أود زيارتكم ال حرج عليكم إذا أردتم الحضور إليَّ .... (

 ما موقف المصريين من رسول قمبيز ؟ :س

أرادوا قتله ولكن لم يتم ذلك ألن يوشهور نصحهم بعدم قتله وأن يرسلوا له  :ج

 رسالة وسمحوا له بالعودة

 عالم استقر رأى المصريين بعد وصول رسالة قمبيز إليهم ؟ :س



 

 

 استقر على رفض التسليم والتصميم على المقاومة حتى يطردوهم :ج 

 ؟بم نصح يوشهور المصريين ؟ وهل أخذوا بنصيحته  :س

إلى سيده على أن  اأوصاهم بأال يقتلوا الرسول وبأن يسمحوا له بأن يعود سالمً  :ج

 يبعثوا معه لـ )قمبيز( رسالة 

 ما الحيلة الثانية التى قام بها قمبيز ؟ :س

أشار عليه جنوده بصنع وليمة وذلك بأن يرسل )قمبيز( إلى المصريين من  :ج

حلواً ويدعوهم باسم فرعون مصر إلى أن يجتمعوا في وليمة  ايتحدث إليهم حديثً 

بحجة أن فرعون يطلب اجتماعهم ومن يمتنع فستصيبه اللعنة ومن يحضر فسينعم 

( صارت األمور زآخر وهو)قمبي ابالخيرات وعندما يحضروا يعلمون أن لهم سيدً 

 بيده  

 لماذا صنع قمبيز وليمة للمصريين ؟ :س

 ين ويبعد فكرة الحرب عن أذهانهم وذلك ليخدع المصري :ج

 ما موقف الشعب المصري من هذه الوليمة ؟ :س

 قاطعوها وعلموا أنها مكيدة من قمبيز ولم ينخدعوا بها  :ج

 اذكر بعض األسلحة التي كانت تستخدم في الحروب القديمة  :س

 العجالت والنبال -السهام  -الرمح –السيف  :ج

 ما موقف المصريين بعد هذه الخديعة ؟ :س

لم ينخدعوا بحيلته وحشدوا الجيوش وقابلوا بها قمبيز واستطاع قمبيز هزيمة   :ج

 )أبسماتيك( وفتح منف إال أن الشعب لم يلن ولم يضعف 

قاوم الشعب المصري الفرس مقاومة باسلة . وضح ذلك وبين نتيجة هذه  :س

 المقاومة .

وش وقابلوا بها قمبيز فانتصر قمبيز في بادئ األمر على حشد المصريون الجي :ج

)أبسماتيك( ودخل قمبيز )منف( إال أن الشعب لم يلن ولم يضعف ولكن راح الشعب 

يقاوم مقاومة األبطال وحولوا وادي النيل إلى شعلة كفاح وكلما عاود ملك الفرس 

 الزحف رده الشعب ذليالً وتحررت البالد من بطش الفرس



 

 

 
 

وما موقف الشعب المصري من هذه  لماذا جاء الصليبيون إلى مصر ؟ :س

 الحمالت؟

وموقف الشعب المصري لم  ,لدخول أرضها واستعباد أهلها وتحطيم كيانها  :ج

 بل وقفوا في وجه الغزاة يخضعوا ولم يستكينوا

 من أين جاءت الحمالت الصليبية ؟ وإلى أين وجهت ؟ :س

وجهت إلى الشام , جاءت من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن كل مكان فى أوربا  :ج

 وآسيا الصغرى ثم مصر

 في أي المواقع انتصر صالح الدين عليهم ؟ وكيف عاملهم ؟ :س

وعاملهم معاملة حسنة وكان صالح الدين شهماً نبيالً في  ,في موقعة حطين  :ج

 معاملتهم

  دين ؟ واذكر أدلة على ما تقول .ماذا تعرف عن أخالق صالح ال :س

 س: لصالح الدين مواقف نبيلة  في التعامل مع األعداء. استدل على ذلك

حين فتح هللا عليه بيت  ة الصليبيينكان صالح الدين شهماً نبيالً في معامل :ج

معاملة أسراهم ويدفع الغرامة الحربية عن فقرائهم ويعفى منها  المقدس وكان يحسن

 نساءهم وأطفالهم 

 متى فتح بيت المقدس ؟ :س

 س: متى استرد صالح الدين بيت المقدس من الصليبيين؟

 هـ بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين 583سنة  :ج

  في معركة حطين ؟  ما رد فعل الصليبيين بعد هزيمتهم :س

 النتصار صالح الدين في حطين رد فعل من الصليبيين. وضح ذلكس: كان 

صليبية لغزو مصر  لهزيمة أجدادهم فجهز لويس التاسع حملة يثارواأرادوا أن  :ج

 سرولكنه هُزم وأُ 



 

 

 أين نزلت الحملة الصليبية ؟ وكم بقيت ؟ ولماذا ؟ :س

ليستكمل لويس معدات حملته قبل استئناف  ,وبقيت ستة أشهر , نزلت دمياط  :ج

 زحفه 

 ما موقف المصريين بعد مجيء الحملة الصليبية ؟ :س

 جمعوا شملهم ووحدوا أمرهم منتظرين ساعة الجهاد والقتال  :ج

 ماذا حدث عندما كان الصليبيون يستعدون للزحف على المنصورة ؟ :س

 توفي الملك الصالح ملك البالد :ج

 جرة الدر على الجنود نبأ وفاة زوجها ؟لماذا أخفت ش س:

ألن ذلك يضعف من عزائمهم ويثير التفكك في صفوفهم وينتهي األمر إلى  :ج

 هزيمة محققة 

  ما الدور التاريخي الذي قامت به شجرة الدر ؟ :س

 س: ما الدور التاريخي الذي لعبته شجرة الدر في موقعة المنصورة؟

الصالح )نجم الدين( حتى ال تضعف عزيمة كتمت نبأ وفاة زوجها الملك  - :ج

 الجنود 

حتى يعود نهضت بتصريف شئون الملك وتدبير أمر الحرب وإصدار األوامر  - 

  توران شاه

 ترسم خطط القتال   -

  قب حركات العدواتر -

 ألفت فرقة تشبه الفدائيين تنقض على معسكرات الصليبيين -

 ما دور فرقة الفدائيين التى كونتها شجرة الدر ؟ :س

وتقتل  ,وتحرق الخيام , تخرب المشآت  ,تنقض على معسكرات الصليبيين  :ج

 وتثير الخوف والقلق في نفوس األعداء  ,الجنود 

 ما الموطن األصلي للمغول ؟ ومتى ظهروا ؟  :س 

 وظهروا في القرن الثالث عشر الميالدي  ,بالد منغوليا شمالي الصين  :ج

 من قائد المغول ؟ وماذا طلب من الخليفة العباسي ؟ وما موقف الخليفة ؟ :س



 

 

 ,أرسل رسله إلى الخليفة وطلب منه الخضوع واالستسالم  ,قائدهم )هوالكو(  :ج

 موقفه رفض ردهم في كبرياء 

 الم ؟ماذا فعل المغول بعد رفض الخليفة العباسي االستس :س 

انطلقوا بجيشهم مكتسحين أرض العراق حتى وصلوا إلى حدود بغداد ونصبوا  :ج

 افها بالسهام والصواعق حتى سلمت بغداد وانطلقوا فيها تدميرً ذحولها المجانيق تق

 بًاوتخري

 كيف وصل المغول إلى حدود مصر ؟ :س

 دود مصر استولوا على الصين وإيران والعراق وبالد الشام حتى وصلوا إلى ح :ج

 ما الذي كان يعتقده المغول بالنسبة لمصر ؟ :س

كانوا يعتقدون أن مصر ستسلم لهم كما سلمت غيرها من البلدان وعندئذ تتحقق  :ج

 السيادة لهم على الشرق العربي كله 

 في ذلك الوقت ؟ ن ما موقف المصريي :س

أبى شعب مصر أن يخضع أو يلين وأبى أن يستسلم وعزم على أن يقف في  :ج

 وجه هؤالء الغزاة في عزم وقوة وإيمان

في ذلك الوقت ؟ ولماذا أرسل األئمة والخطباء والعلماء إلى   من حاكم مصر :س

 المدن والقرى ؟

د والجها ,وأرسل األئمة ليدعوا الناس للتطوع فى الجيش  ,حاكم مصر )قطز(  :ج

ويثيرون الحماسة في الصدور ويثبتون اإليمان والنصر في القلوب  ,في سبيل هللا 

 والنفوس     

 ما الذي كان قطز يتوقعه ؟ وهل تحقق ؟وكيف ذلك ؟ :س

وقد تحقق  ,كان يتوقع أن المغول يفكرون في دخول مصر واالستيالء عليها  :ج

قطز رسالة تفيض بالتهديد حيث أرسل هوالكو أربعة من رجاله يحملون إلى  ,ذلك 

 والوعيد 

  في رسالة هوالكو .  اذكر ما جاء :س



 

 

يعلم الملك المظفر قطز وأهل مملكته أننا جند  اوغربً  اقال )من ملك الملوك شرقً  :ج

هللا في أرضه سلطاناً على من حل به غضبه ليس لكم من سيوفنا خالص وال من 

مهابتنا مناص خيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال 

 وعددنا كالرمال فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم (

 ين على رسل هوالكو ؟ما رد فعل المصري :س

استقبل المصريون رسل المغول في كبرياء وسخرية تليق بهم وأمر قطز بقتلهم  :ج

 وعلق رءوسهم على باب زويلة وخرج قطز على رأس الجيش لمالقاة المغول

 كيف ربح المصريون الجولة األولى ؟ وما أثر ذلك عليهم ؟ :س

سارع قطز يحشد قواته وكانت خطته أن يلتقى بالمغول في بالد الشام قبل  :ج

قدومهم إلى داخل مصر وأسرع قطز حتى وصل بجيشه إلى فلسطين وفوجئ 

المغول بالجيش المصري من غير سابق إنذار ولم يتوقعوا أن يكون الرد حاسما 

ن غزة فدخلها بهذه السرعة فاضطر قائد المغول فى جنوبي فلسطين إلى التخلي ع

فوق ا أثر ذلك زادهم ثقة على ثقة وإيمانً  -جيش مصر وهكذا ربح الجولة األولى  

 إيمان

 ما الخطة التي أعدها قطز للنصر على المغول ؟ :س

الخطة هي االعتماد على المشاة في مواجهة المغول ثم التظاهر باالنهزام  :ج

الفرسان بقيادة  مى ثم يهجالفارون مرة أخر عوالفرار حتى يتوغل األعداء فيرج

 بيبرس فيختل توازن األعداء

 ما اسم المعركة التي انتصر فيها قطز ؟ وأين كانت ؟ :س

جالوت ر وكانت عند قرية صغيرة تقع على منابع نه ,اسمها) عين جالوت(  :ج

 بأرض فلسطين

 لماذا سميت معركة عين جالوت بهذا االسم ؟ :س

ألن المعركة كانت عند قرية صغيرة تقع عند منابع نهر جالوت التي تتفجر من  :ج

 عيون الجبال 



 

 

 

 

          ماذا فعل نابليون قبل نزوله مصر؟ :س

قبل نزوله إلى اإلسكندرية أرسل رسوله إلى السيد )محمد كريم( محافظها وقتئذ  :ج

يؤمنه على مركزه ويعرض عليه البقاء في منصبه إذا هو ساعد الجيوش الفرنسية 

 على النزول إلى أرض الوطن 

  وعالم يدل ؟ ما موقف محمد كريم من مطلب نابليون ؟ :س

 نابليون؟ س: لماذا  لم يستجب محمد كريم لرغبة

أبى أن يترك بالده فريسة لهذا األجنبي أبى أن يلقي سالحه من يده وعاد يكافح  :ج

على رأس بقية من المجاهدين حتى قبض عليه رجال نابليون وأرسلوه إلى القاهرة 

 إخالصه ويدل على حبه للوطن وتضحيته و ,لمحاكمته 

ه للمجلس ما الحكم الذي صدر ضد محمد كريم ؟ ومن الذي أوصى ب :س

 العسكري؟ 

بالرصاص مع مصادرة أمواله وأمالكه على أن يكون له  االقتل رميً  -الحكم  :ج

 الذي أوصى بذلك )نابليون( ,الحق في أن يفدي نفسه بـ )ثالثين ألف لاير( 

 ماذا قال محمد كريم عندما سمع الحكم عليه ؟ :س

قال )لحظة أيها القوم أما حياتي فلست متمسكاً بها وال حريصاً عليها فهي منهية  :ج

 "قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا" :في وقتها المحدد لها وقد قال هللا في كتابه العزيز

 من الزعيم الذي التف حوله الشعب بعد أن تولى الزعامة ؟ وماذا فعل ؟    :س

ف وراح يشعل حب الوطنية في الصدور وينظم )عمر مكرم( تقدم الصفو :ج

 .الصفوف في كل حي وفي كل مكان

 متى غادر نابليون مصر ؟ ولماذا ؟ ومن الذي تولى القيادة بعده ؟ :س

 دهور مركز فرنسا الحربي في أورباوذلك عندما علم بت ,م 1799في أغسطس  :ج

 الذي تولى )كليبر(



 

 

 ...صف باختصار ثورة المصريين في عهد كليبر :س

في عهده انطلقت من القاهرة ثورة عنيفة للمرة الثانية فاقت كل حد واشترك  :ج 

صمدوا للمستعمرين وكتبوا بدمائهم قصة  اوكبارً  اونساًء صغارً  فيها الجميع رجاالً 

 البطولة الحقة 

 ماذا فعل كليبر ليخمد الثورة ؟ :س

نع وصول األغذية إلى الشعب حتى خيم شبح محاصر القاهرة بالمدافع الثقيلة و :ج

 ال جوع يخيفه وال مدافع ترهبه  االجوع على أهل القاهرة ومع ذلك ظل الشعب ثائرً 

 هل اقتصرت المقاومة على أهل القاهرة وحدهم . وضح ذلك  :س

كل مكان ما  لم تقتصر عليهم وحدهم بل وجد الفرنسيون من شعب مصر في :ج

ومنطقة  ,وجدوه من أهل القاهرة فامتدت المقاومة إلى منطقة البحر الصغير 

 الصعيد 

 من بطل المقاومة في منطقة البحر الصغير ؟ :س

 هو )حسن طوبار( وكان زعيما لمنطقة المنزلة وكان يمتلك مراكب صيد كثيرة  :ج

 ما الذي قام به لمواجهة حملة نابليون ؟ :س

بدأ الحملة حتى اتصل طوبار بمشايخ القرى والبالد وأهلها وراح ينظم لم تكد ت :ج

صفوفهم ويثير الحمية في صدورهم ويحرك فيهم روح الوطنية حتى استطاع أن 

 يشجعهم على المقاومة والصمود أمام األعداء

 أين تقع منطقة البحر الصغير ؟ :س

 وبحيرة المنزلة ةتقع بين المنصور :ج

أراد الفرنسيون إرهاب )حسن طوبار( ورجاله بعد أن فشلوا في ضمه إليهم .  :س

 فماذا فعلوا ؟

 جهزوا سفنهم واتجهت إلى بلدة الجمالية لمحاربتها والقضاء على من فيها  :ج

 ماذا حدث لسفن العدو عندما وصلت بلدة الجمالية ؟ :س

 عندما وصلت وأصبحت بمحاذاتها وحلت في بحر أشمون من قلة المياه فيه  :ج

 ما موقف المصريين عندما وحلت سفن العدو ؟ :س



 

 

 انتهزوا الفرصة وراحوا يمطرونهم واباًل من الرصاص واألحجار  :ج

 ما نتيجة المعركة في الجمالية ؟ :س

نشبت معركة عنيفة دامت خمس ساعات انتهت بانتصار المصريين وانسحب  :ج

 الفرنسيون ولكن بعد أن تمكنوا من إشعال النار في البلدة 

 كان لحسن طوبار دور في مساعدة أهل دمياط . وضح ذلك . س:

عندما امتد لهب الثورة في دمياط قرر حسن طوبار والشعب الثائر من حوله أن  :ج

من  16ط ويعاونوا أهلها على التحرر من قبضة المستعمر وفي ليلة يدخلوا دميا

م تحرك أهل البالد المجاورة لدمياط وتحركت سفن )حسن 1798سبتمبر سنة 

طوبار( واتجهوا إلى دمياط لالشتباك مع الفرنسيين وكان أول ضحاياه الجنود 

تى اشتبكوا مع الفنسيون المرابطون في المواقع األمامية للمدينة واستمر زحفهم ح

 قوات فرنسا وأدبوها خير تأديب 

 بم تعلل  تراجع المصريين إلى قرية الشعراء ؟:س

 وذلك ليتحصنوا بها واتخذوها معسكًرا لهم  ج:

 إلى أى مدى امتدت الثورة ؟ وما موقف الجنرال فيال ؟ :س

 ,امتدت وانتشرت فثار أهالى )عزبة البرج( وقتلوا الحامية الفرنسية التي بها  :ج

وتربص سكان )ميت الخولي( الواقعة على النيل وراحوا يأخذون السفن الحاملة 

موقف فيال جن جنونه وفقد  ,للجنود الفرنسيين ويهاجمونها وقتلوا كثيراً منهم 

وراح هو وجنوده يقتحمون القرى  أعصابه فامتأل بالحقد على الثورة والثوار

 وينهبونها ويقتلون نساءها وأطفالها ورجالها ثم يشعلون فيها النار

 ماذا فعل بونابرت للقضاء على بلدة المنزلة ؟ وهل نجح في حملته ؟ :س

قرر بونابرت إرسال حملة عسكرية جديدة إلى بلدة المنزلة لالستيالء عليها  :ج

 خرى من جهة البحر . ولكنه لم ينجح فى حملته وأرسل في الوقت نفسه حملة أ

لماذا فشلت حملة نابليون على مدينة المنزلة ؟ أو ما الخطة التي وضعها حسن  :س

 طوبار ؟



 

 

فشلت ألن الحملة األولى عندما وصلت عن طريق البر وجدت المنزلة خالية  :ج

حسن طوبار  تماًما من أهلها أما الثانية القادمة عن طريق البحر فوجئت بمراكب

 وقد احتشدت بالثائرين تقف في صمود للفتك بقوات فرنسا

 ما موقف أهل بلدة )نجع البارود( عندما رأوا سفن العدو ؟ وكم عدد السفن ؟ :س

غضبوا واندفعوا نحوها اندفاع رجل واحد ونزلت جموع الناس إلى النيل سابحة  :ج

ما فيها من ذخائر  نحو السفن ووصلوا إليها وهجموا عليها واستولوا على

واستخدموا ما أخذوه من بنادق في مهاجمة السفينة التي كانت تحمل القائد الفرنسي 

 حتى مالت إلى الشاطئ 

 ماذا فعل القائد الفرنسي بسفينته ؟ ولماذا؟ :س

ألنه لم يشأ أن  ,أشعل النار في مخزن البارود وتصاعدت ألسنة النيران في الجو  :ج

 يترك سفينته للثوار   

 ما رد فعل الفرنسيين على ما فعله المصريون في الصعيد ؟ :س 

انتقاًما مما حدث تتابعت هجمات الفرنسيين على طول الطريق من أسوان إلى  :ج

قوص وأخذت الثورات تغزو الصعيد كله من الشمال إلى الجنوب ودبت حركات 

 المقاومة في كل مكان

 يف كانت نهاية القائد الفرنسي ؟ك :س

من الثوار  الفظ أنفاسه األخيرة على الشاطئ بعد أن أخذ يصارع األمواج فرارً  :ج

 اإلعياء  وقد أنهكه

 من قائد المقاومة في أبنود ؟ س:

 أحمد األبنودي  :ج

 وضح بطولة المواطن الشاب أحمد األبنودي ؟ :س

دعا إخوانه من أبناء الصعيد إلى المقاومة وقادهم في الكفاح وحمل مدفعه وأخذ  :ج

يطلق منه الرصاص على األعداء وقد احتمى في قصر مهجور ومسجد قريب منه 

 وواجه األعداء بشجاعة نادرة أذهلتهم وكلفتهم أرواحاً كثيرة 

 كيف استطاع أحمد األبنودي أن ينجو من حصار الفرنسيين ؟ :س



 

 

 استطاع أن يتسلل ليالً من المسجد بعد أن بد ثيابه ونجا من غدر األعداء  :ج

 

 
 

 لماذا ثار الشعب على الوالي التركي )خورشيد( ؟ :س

ثاروا عليه لظلمه واستبداده وجمعه لألموال وإنفاقها على شهواته واستعانته في  :ج

 حكمه بجنود غير مصريين 

 ما صفات خورشيد ؟ :س

وال يعرف الرحمة  ,ال يحب الشعب المصري  ,قاسي  ,مستبد  ,ظالم  ,فاسد  :ج

 كل همة جمع المال لينفقه على مالذه  ,بالناس 

 متى قامت الثورة ضد خوشيد ؟ وما السبب ؟ :س

وذلك عندما اعتدى جنود خورشيد على األهالي اعتداًء  ,م 1805في مايو سنة   :ج

 م خورشيدمؤلًما ونهبهم ما في المحالت وبسبب ظل

 اذكر الجرائم التي ارتكبها جنود خورشيد . :س

 -نهب ما في المحالت  -سلب ما في جيوب المارة  -االعتداء على األهالي  :ج

 خطف بضائع الباعة 

 ما موقف الشعب من خورشيد وجنوده ؟ :س

شعر شعب مصر أنه ليس من الشرف واألمن والكرامة أن يسكت على هذا  :ج

الفساد فثارت جموعه وانطلقت في الشوارع والميادين شبابًا وشيوًخا وصغاًرا 

 وكباًرا يهتفون بسقوط خورشيد وجنوده

 لماذا لجأت جموع الشعب للشيوخ ؟ :س

وضع احترامهم ألن لهم في هذا الوقت مكانة عظيمة عند الناس وكانوا م :ج

 وتقديرهم ولهذا وثقت بهم طوائف الشعب 

 وضح موقف العلماء ؟ وما المطالب التي قدموها لخورشيد ؟ :س



 

 

اتجهوا إلى دار المحكمة العليا ومعهم جموع الشعب وطوائفه لتقديم مطالبهم إلى  :ج

 :هذا الوالي األحمق  والمطالب هي 

 خروج الجنود األجانب من البالد -أ

 عودة المواصالت بين الوجهين البحري والقبلي -ب

 عدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب -ج

 ما موقف خورشيد من مطالب الشعب ؟     :س

 ضحك وسخر وأنكر حق الشعب في هذه المطالب  ج:

 ما موقف العلماء والزعماء بعد رفض الوالي المطالب ؟ :س

ازدادوا غضبًا وثورة وقرروا خلعه وأعلنوا قرارهم للجموع الكثيرة التي كانت  :ج

 تتزاحم كل يوم حولهم

 ماذا فعل الشعب بعد رفض الوالي مطالبه ؟ :س

قرر الشعب محاصرة خورشيد في قلعته واندفعت الجماهير مزودة بالسالح  :ج

مكانها حتى  والبنادق تحاصر خورشيد وقلعته ورفضت طوائف الشعب أن تترك

 يخضع خورشيد إلرادتها ومطالبها أو يرحل عن هذه الديار 

 "كيف ال تطيعون أولي األمر منكم وأنتم رجال الدين"؟ من قائل العبارة اآلتية:س

 وماذا كانت اإلجابة؟  ولمن قالها؟

فرد عمر مكرم قائالً  "نحن ال  ,القائل )رسول خورشيد( وقالها لـ )عمر مكرم(  :ج

  الوالي العادل وخورشيد أبعد ما يكون عن العدل والرحمة"نطيع إال

ما حجة عمر مكرم في عدم طاعته لخورشيد ؟ وماذا قال لرسول خورشيد  :س

 ليوصله لخوشيد ؟

ألن خورشيد ال يعرف غير السلب والنهب والتعذيب وألنه سلب الشعب حريته  :ج

 وكرامته 

 لذي تجب على الشعب طاعته قل لخورشيد إنه ليس الوالي ا - وقال له    

 لماذا عزل الوالي التركي )خورشيد( ؟ :س

 استجابة إلصرار الشعب المصري على عزله وتهدئة لثورة الشعب :ج



 

 

 ما موقف عمر مكرم من خورشيد؟:س

 عدم وجوب طاعة خورشيد ألنه أبعد ما يكون عن العدل والرحمة:ج

 

 

 متي وصلت الحملة اإلنجليزية إلى اإلسكندرية؟  :س

 متى وصل  القائد اإلنجليزي فريزر إلى اإلسكندرية في حملته الحربية؟س: 

 م1807في منتصف مارس سنة  :ج

 َمن محافظ إسكندرية في ذلك الوقت ؟ وما موقفه من الحملة ؟ ولماذا ؟ :س 

وذلك ألنه  ,)أمين أغا( موقفه استسلم وسلم اإلسكندرية لإلنجليز بدون مقاومة  :ج

 تركي األصل ال يجري في عروقه الدم المصري األصيل

 موقف محافظ رشيد عندما علم بمجيء اإلنجليز ؟ كم كانت حامية رشيد ؟ وما :س

واألعيان موقف محافظ رشيد جمع العلماء ,لم تكن تزيد على )سبعمائة جندي(  :ج

واألدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طوائف الشعب في مؤتمر للتشاور 

 في هذا البالء الزاحف نحوهم

 خيَّر محافظ رشيد أهل رشيد بين أمرين فما هما ؟ وما الذي اختاره الشعب ؟ :س

 هما  :ج

بناء إما أن يصمدوا لعدوهم ويستشهدوا في سبيل الوطن دفاعا عن الوطن واأل -أ

 واألموال 

وإما أن يكتبوا ألنفسهم الذل والعار والهوان ويستسلموا  ، واختار أهل رشيد  -ب

 األمر األول وهو الصمود والثبات والدفاع عن الوطن والمقاومة حتى الموت

 ما الدور الذي قام به األدباء ؟ :س

كانوا يلقنون الشعب األناشيد الوطنية التي ترددها الجماهير وقد انتشرت في  :ج

 أنحاء رشيد فكان لها أثر في بعث الحماسة في النفوس

 لماذا أرسل محافظ رشيد رسله خارج المدينة ؟ :س 



 

 

وذلك ليخبروه بموعد قدوم جيش اإلنجليز الزاحف نحوهم ليكون الشعب على  :ج

ا رأوا العدو على بعد أربعة كيلو مترات من المدينة أخبروا استعداد للقائه وعندم

 المحافظ

 ما الخطة التي وضعها محافظ رشيد للقضاء على اإلنجليز ؟ :س

 ما الخديعة التي دبّرها أهل رشيد لفريزر وجنوده؟  س:

 انسحاب الجنود من خلف األسوار إلى داخل المدينة   -ج

 إخالء شوارع المدينة من أي حركة واالختباء في المنازل والمتاجر  -

توزيع جنوده مع المجاهدين من أهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع )دهليز  -

 الملك( والمشرفة عليه 

 فتح الباب الغربي المتصل بدهليز الملك -

 ملك ؟لماذا وزعت الجنود على المنازل الواقعة في شارع دهليز ال :س

وذلك ألنه المدخل الرئيسي لمدينة رشيد وهو الذي سيدخل منه اإلنجليز وحتى  :ج

 يكونوا على أتم استعداد للقضاء على اإلنجليز 

 متى دخل اإلنجليز المدينة ؟ كيف كانت حالتهم ؟ ولماذا ؟ :س

التعب بسبب الطريق الرملي بين  شديديوكانوا  ,دخلوا باب المدينة عند الظهر  :ج

 اإلسكندرية ورشيد وبسبب شدة الحر 

 ماذا أعجب الغزاة في رشيد ؟ :س

 ,ومياه النيل العذبة الجارية ,أعجبهم ما شاهدوا في رشيد من حدائق واسعة  :ج

 وضفتيه المزينتين بالخضرة وأشجار النخيل العالية على جانبي النيل

 البطولة فيها ؟صف المعركة وموضحا مواقف  :س

انهال المصريون على اإلنجليز بالرصاص من شرفات المنازل ونوافذها  :ج

وخرج الجنود واألهالي المجاهدون وقاتلوا اإلنجليز بالسالح  ,يحصدهم حصًدا 

 األبيض

 وضح دور النساء في المعركة . :س



 

 

ة اشترك النساء في المعركة فكن ينشدن األناشيد ويضربن بالدفوف إلثار :ج 

الحماسة في الجنود المصريين وانتهت المعركة بانتصار المصريين  وقد سالت 

 دماء اإلنجليز في الطرقات وانتشرت جثث ضحاياهم والباقى فر هاربًا

 متى أصيب اإلنجليز بالهزيمة في رشيد؟ :س

عندما انهال عليهم الرصاص من شرفات المنازل وخرج الجنود واألهالي من  :ج

 المنازل وقاتلوا اإلنجليز بالسالح األبيض
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عملْت على رفع المستوى  المصانع لنشر الرخاء ، فمنذ أنشئت وسيلة العلم -1

المعيشي لألفراد ، ولذلك يسعى العلم للتغلب على مشكلة الغذاء ، بزيادة رقعة 

عينه إلى استغالل موارد الطاقة، العلم الزراعية ال البناء عليها ، كما يسعى  األرض

 واإلفادة من جهود المبتكرين معظمهم .
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  توكيداً  وفي الثالثة ) معطوفا عليه (وفي الثانية  ) منعوتا (تكون في األولى 

تسعى جاهدة للقضاء على البطالة، ومن يقرأ الصحف كل يوم يجد  الدولة    -2

تبرز دور الحكومة ، ولن تدخر الحكومة جهداً فى سبيل  التيالعناوين الكثيرة 

  ."رفعة هذا الوطن

 : بين القوسين أ( تخير اإلجابة الصحيحة مما

             ألنها نعت لمجرور –باإلضافة  –الجر  البطالة" مجرورة : ) بحرف - 

  )اسم إن –فاعال  –تعرب : ) مفعوال به  "دور  -

  ( منصوب –مرفوع  –فعل مضارع : ) مجزوم  "تدخر -



 

 

  : من القطعة السابقة )ب( استخرج

 فعالً صحيحا وبين نوعه                -1

 فعالً معتالً واذكر نوعه .               - 2

 نعتا وبين نوعه -3
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 . مبنيا بطريقتين مختلفتين في جملتين ) ) يجتهدج( اجعل الفعل 

  ال " مكان " لكن " فيما يأتي مع الحفاظ على المعنى " د( ضع

 (العاقل األحمق لكنال أحب اإلنسان  (

 إلىوقد دعا الناس جميعا  كلها سعادة البشرية في رغبةالدين يقدر العلم  "إن -3

نافذة يطل منها اإلنسان على الحياة وتلك دعوة صادقة  ألن القراءة العلم طلب

   "هللا وانتم لتحصيل العلم كما أمرنا أنابها فوهللا الجتهدن  للتحلي

                       تحته خط ما أعرب -أ

 استخرج من القطعة -ب 

 فعال معربا وآخر مبنيا -2        اسما معربا وآخر مبنيا -1

 نعتا وبين نوعه -4    حاال      ضميرين مختلفين -3

 تسمو على اللغات ألنها التيالجميلة  لغتك النجيب تصحبك اآلن الطالب أيها"-4

إجابة تندم  فيإليك أن تقرأ األسئلة جيداً وال تتسرع  ونصيحتيالقرآن الكريم  لغة

تكن من الناجحين ، وكن من هؤالء الذين يتوكلون  العون عليها ، واطلب من هللا

  ". متقنون عملهم فيعلى ربهم وهم 

  : يلياستخرج ما  (أ( أعرب ما تحته خط . )ب

 –جر وبين رابطها نعتا جملة في محل  –نعتا مفردا  – فعال مرفوعا –فعال أجوف 



 

 

 .معربا واجعله مبنيا فعال –اسما معربا واسما مبنيا 

 : ج( صوب الخطأ فيما يأتي

 وقف الطالب مصطفون .   -1

 نجح طالب مجتهدين .  -2

 . كن يقظا ال غافل -3

 ) السبيل إلى النصر التعاون ال الفرقة( لكن( مكان )ال( وغير ما يلزم :) د( ضع

أن يجد ويجتهد حتى يصل إلى هدف يحقق طموحه  يجب إن الفرد العاقل  " -5

باهرا يسع له  لنجاحوأحسن خبرة ومن يرد ا ن أقوى عدداً اإلنسا فالحياة تجعل

 "لتستغل قدراتك  عقلك ليدركه فيجب أن تستخدم

 أ( أعرب ما تحته خط .

 : العبارة فيعين  ))ب

حاال  –نعتا جملة وبين نوعها ومحلها  -مفردا  نعتا –أسلوب شرط وبين أجزاءه 

تمييزا وبين نوعه  –فعال معربا وفعال مبنيا  – اسما معربا وآخر مبنيا –وبين نوعها 

  .معطوفا –
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يطع هللا ورسوله وقيم من السماء ومن  ألنهم استزادوا من تعاليم شرعها هللا لهم

  ."م بالعلم والتعليماالهتما اإلنسان يفز فى الدنيا واآلخرة وعلى

 ما تحته الخط . أ( أعرب

  : يأتي)ب( استخرج من العبارة ما 

نعتا  –نعتا مفردا  –فعالً معتالً وبين نوعه  -وجوابه  أسلوب شرط وبين فعل الشرط

معطوفا مجرورا وآخر منصوبا  – نعتا شبه جملة – جملة وبين نوعها والرابط فيها

 . وآخر مبنيا فعال معربا –اسما معربا وآخر مبنيا  –



 

 

 : ج( حول الحال المفردة إلى جملة والجملة إلى مفردة

 أبصرت طائرا مغردا -2        ووجهه سعيد  ذهب الطالب إلى المدرسة -1

ونحن نرى  للخاملين، يستمر حتى الموت ، وال مكان فيها وكفاح سعى الحياة"-7

رفيعا يسعى إليه عجوال وأخلص له واجتهد فى  غرضا كل من رسم لنفسه

عظيما منها  جانبا ولو لم يدرك الغاية كلها أدرك الوصول إليه نجح فى حياته

  "وعاش رجال من المرموقين

  أ( أعرب منا تحته خط .

  : استخرج من القطعة ()ب
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  . أعرب ما تحته خط

   يأتي ما استخرج 

ً  –اسماً معرباً . د  –مبنياً . ج  فعالً  –اسماً مبنياً . ب  –أ   . فعالً معربا

 نعتا مفردا وبين فيم طابق منعوته  -معطوفا وأعربه       و   -هـ  

األمم والشعوب به محاولة اللحاق بركب التقدم وقد  ترتقيشرف  العمل إن "-9

لتتفوق فمن يعمل  الطالب ، فاعمل أيهايعلمون األنبياء وكان األديان حثت عليه

  " بناء أمة ونهضة في أحلى صورهما فيالمشاركة الفعالة  شرف بإخالص ينل

 أ( أعرب ما فوق الخط .

  : يأتياستخرج من القطعة ما  ()ب 

 حاال –جملة وبين نوعها ومحلها والرابط فيها  نعتا –نعتا مفردا وبين عالمته 



 

 

 –اسما معربا وآخر مبنيا  –وآخر مبنيا  فعال معربا –مفردة وحولها إلى جملة 

 . وبين محله نعتا شبه جملة –معطوفا مجرورا وآخر مرفوعا 

 . ضع )لم( بدال من )لن( وغير ما يلزم أبنائها( )لن تنمو مصر إال بسواعدج( 

المنتظر،  األمل وتعمل جاهدا ال متراخيا لتحقيق ،وطنك يجب أن تحب " -10

وهذه  العال وموانع عاقته طويال ويصل إلى قيودا ولتسع لرفعة شأنه ، ليحطم

   .الجميع مسئولية على عاتق

 أ(أعرب ما تحته خط 

  : يأتياستخرج من العبارة ما  ()ب

نعتا مفردا وآخر  –حاال وبين نوعها  –بعده  حرف عطف يثبت ما قبله وينفي ما 

اسما معربا وآخر مبنيا  –معربا وآخر مبنيا  فعال –والرابط فيها جملة وبين نوعها 

 . مجزوما فعال منصوبا وآخر -نعتا شبه جملة  –

 بمعنيين مختلفين ج( استخدم )بل( في جملتين

) أسرع اللص حامال  فيما يأتي وغير ما يلزم : د( اجعل الحال المفردة جملة

 للمسروقات
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النصوص واًلأ  

 نصائح غالية -1
ُبَنيَّ ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن  َيا

ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اْلَأْرِض َيْأِت 
( َيا ُبَنيَّ َأِقِم 61ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبرٌي) اهللِبَها 

الصََّلاَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر 
( 61ِلَك ِمْن َعْزِم اْلُأُموِر )ِٰإنَّ َذۖ َما َأَصاَبَك  على

َوَلا ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَلا َتْمِش ِفي اْلَأْرِض 
ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر  ۖ َمَرًحا 

ِإنَّ ۚ (َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك 61)
 (61َواِت َلَصْوُت اْلَحِمرِي )َأْنَكَر اْلَأْص

 سورة لقمان
 

 اللغويات 
 

 الكلمة معناها

 إنها املقصود األعمال
 مثقال مثاقيل مقدار / وزن ج

 خبري واسع العلم ج خرباء

 لطيف ولطاف لطفاء وخبري جعامل 
 له حب صغري نبات عشيب

 خرادل خردلة ج م 

 خردل

 الصالة أقم ضيع× أد الصالة 
 بها يأت هلها جي× ويعلمهاعرفها ي
 املعروف املنكرxالمور الطيبة ا

و  ج( املناكرياالمور السيئة)
 منكرات

 املنكر

 اصرب اجزع×  وجتلد حتمل
 ارض ج أراضي وارضون

 تصعر تتواضع xتتكرب

 األمور عزم من األمور الواجبة

 انه أمر×أبعد أوكف عن 

 مرحًا فخور ج فخورون تواضعًا× كربًا ت

 خمتال متواضع×متكرب , متعال 

 اقصد اعوج   × اعتدل 

أعذب وامجل × أقبح 
 وأحسن

 أنكر

 غضضا ارفع xاخفض

 أصابك او حدث لك نزل بك

 صخرة حجر ج صخور وصخر

 تصعرال  تكرب× تواضع 
 
 

 اجلماليات
 أسلوب مؤكد بإن: إنها إن تك

 يأتإن تك مثقال حبة من خردة ..... 
أسلوب شرط للتوكيد علي قدرة بها اهلل :

 ءشياهلل يف معرفة أي 
تضاد يربز املعين السماوات واألرض :

 ويوضحه
أسلوب مؤكد بإن إن اهلل لطيف خبري :

 وعالقتها مبا قبلها تعليل
ملاذا بدأ بالصالة ألنها أساس أقم الصالة :

 الدين
 أمر باملعروف جاءت قبل انه عن املنكر :

 اخلري ألن اإلنسان من طبعه عمل
ملاذا ختم اآلية ب أصرب علي ما أصابك :

أصرب ألن عمل اخلري واملنكر يعمالن مشقة 
 وتعب لإلنسان فيحتاج الصرب

وياء  – للتنبيه نداءاسلوب  ::يا بين
 املتكلم للتخصيص

 والشفقة واحلنان احلب رال ظها : تصغري بين
 تفيد العموم والشمول:كل 
نشاط السامعتكرار النداء لتجديد : يا بين
يدل علي الصغر : خردل بحبة وصف 

واخلفة والدقة
 نكرة للتقليل: حبة

 (نكرة ) للعموم والشمول:   صخرة
 : نكرة للتحقري خمتال وفخور
نتيجة ملا قبلها  / وهو  : يأت بها اهلل

 التخصيص التوكيد و أسلوب قصر يفيد
 ظيم/ وصيغنكرتان للتع:(خبري –لطيف)
 كثرة اخلربة الغة تدالن عليمب
أمر أساليب   :اصرب,  انه,  أمر,  أقم

 للنصح واإلرشاد

معرفة للتعظيم    :  املعروف
 معرفة للتحقري )املنكر(أما

)ما( موصولة تفيد العموم :     أصابك ما
 والشمول 

بينهما :   انه عن املنكر× أمر باملعروف 
مقابلــــة توضح املعنى

اسلوب مؤكد بان/ : إن ذلك من عزم األمور
تعليل ملا قبلها

أسلوب نهي غرضه :  ال تصعر خدك للناس
 نصحال

أسلوب نهي غرضه  :األرض مرحا يفال متش 
النصح

تعليل ملا :  إن اهلل ال حيب كل خمتال فخور
 قبله

أسلوب أمر غرضه النصح :  اقصد يف مشيك
 واحلث

أسلوب أمر غرضه  :اغضض من صوتك
 النصح واحلث و اإلرشاد 

 اسلوب:  إن أنكر األصوات لصوت احلمري
صور عليل ملا قبله  / مؤكد بان والالم /ت

الصوت العالي بصوت احلمري

 عهد الطفولة -2
 ر القصاب دالقا دالشاعر : عب

 اجلنسية سوري
 عهد الطفولة ال يبارح بالــي 

 بل ال يغادر خاطري وخيالي

 ال مـا حننت إلي براءة هلوه

 ودالليال ما ذكرت تبخرتي 

 ما كنت أطلب يف مداه مكاسبا 
 من مغنم فان ومربح مـال

 لكن رأيت العـلم نورا ساطعا 
 متألقا يف عالـم مفضـال

 شدت لشعلته الرحـال برغبة
 لالقتباس لذا شددت رحـالي

 فإذا أنا كفراشة بهرت مبــا
 لمن هيبة و جال قد أبصرت

 فقبست إميانا وحبا صادقــا
 جماليباملرجتى والشعر كان 

 

 اللغويات 
 عهاد عهود, ج : زمانعهد
 يبقى ×  يرحل أو ويرتك : يفارقيبارح
 خاطري : باىل

 يبقيx : يرتكيغادر
 خواطر ج : قليبخاطري
 أخيلة ج واقعي و حقيقي×  وهمي ظين :خيال

 خيالن , 
 وكرهت نفرت×  : اشتقتحننت
 جد×  : لعبهلو

 بنفسه : املعجبتبخرتي
 مغامن( ج) : مكسبمغنم
 وفرتة : مدةمداه
 باقى خالد,×  هالك : زائل,فان
 مظلم xمضيء : المع,ًامتألق
 خسارة ×  : مكسبمربح

 منطفئxمنتشرا مرتفعا :ساطعا
 وعوامل عاملون ج : خلقعامل
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 واحلق الفضيلة يقدر واملراد الفضل : كثريمفضال
 رحل م للسفر : تهيأالرحال شدت
 شعل ج والنور : اللهبشعلته
وزهد  كرهxوحب بإرادة: برغبة

...االستفادة..:االقتباس ... ... ــ   الرتكxواالخذـ.
 للسفر تهيأت: رحالي شددت
 حقارة×  وتعظيم إجاللهيبة
تعودت ×  واعجبت دهشتبهرت
 حقارة×  عظمة: جالل
 أخذت : قبست
 أرجوه الذى: املرجتى
 تأوتهي واعددت جهزت: شددت
 عميت× رأت: أبصرت
 وجحودا كفرا×  تصديقا: إميانا
 جماالتي ج وميداني عملي: جمالي

 

 اجلماليات
تعبري يدل  عهد الطفولة ال يبارح بالي :

 علي حبه لفرتة الطفولة 
تعبري يدل علي ال يغادر خاطري وخيالي :

حبه لفرتة الطفولة
أسلوب نفي ما كنت اطلب يف مداه مكاسبا : 

أسلوب /مكاسب املادية لليدل علي عدم حبه 
 للتوكيدقصر 
 تصريع يعطى جرسا موسيقيا : خياليباىل ، 

 يربز املعينترادف : ال يبارح ، ال يغادر
 مضارع للتجدد و االستمرار :ال يغادر ،ال يبارح

 يفيد التوكيدالنفي تكرار : ال يبارح ، ال يغادر

العطف يدل على سعادة : دالليو  تبخرتي
 الشاعر و استمتاعه بالطفولة

 نكرة للعموم و الشمول: مربح ،مغنم ،مكاسب

يوحى بتفاهة  :فان ب مغنم وصف 
 املكاسب املادية ألنها ال تدوم 

عالقتها مبا قبلها : مغنم فإن ومريح مال
 تفصيل بعد إمجال

 اضافة ياء املتكلم تفيد التخصيص:جمالي 

شبه العلم بنور العلم نور: رأيت
عامل يقدر  ألنهملاذا وصف العامل مبفضال :

 الفضيلة واحلق
 شبه العلم بشعلة :  شدت لشعلته الرحال
 اسلوب قصر للتوكيد

 تعليل ملا قبله : لالقتباس

 ملا قبلها . نتيجة: لذا

ستعداد الا يدل عليتعبري : رحاليشددت 
 لطلب العلم

شبه الشاعر نفسه :فإذا أنا كفراشة 
 بالفراشة

 املفاجأة: تفيد اذا

مؤكد بقدأسلوب : أبصرت قد
 تفيد االستدراك:  لكن

شبه اإلميان و احلب  فقبست إميانا و حبا :
 نأخذه ءبشي

 تفيد السرعة: الفاء

وكثرة الفوز الذي  العطف للتنوع: حباو  إميانا
 للتعظيم ةنكرو , حققه من اميان وحب

 نكرة للتعظيموجالل هيبة

 حبهتعبري مجيل يدل على  :جماليالشعر كان 
 للشعر
 عالقته مبا قبله نتيجة: االخريالبيت 

 من أجل مصر -3
قال :  ياسة املهرمشعن عبد الرمحن بن 

صلى -اهلل  مسعت أبا ذر يقول :قال رسول
 اهلل عليه وسلم

 

 اللغويات
 الكلمة معناها

 xتغلبون وتتملكون
 تفقدون وختسرون

 تفتحون

وحدة قياس لألرض 
ج واجلواهر الثمينة 

 قراريط

 القرياط

عهد وأمان وكفالة وحق  
 . ج( ذمم

 ذمة

خيور احسان وفضل ج 
 خيار – أخيار –

 خريًا

أرضا يذكر   .املراد )مصر(
 القرياط فيها

أهلها معاملة  عاملوا
 . حسنة

 استوصوا
 خريا بأهلها

 رمحا . ج أرحام قرابة

 أهلها ج اهال واهلون

 
 

 اجلماليات
تدل على األمانة العلمية والدقة يف : مسعت
 النقل

 مجلة  غرضها الدعاء :صلى اهلل عليه وسلم

 اسلوب مؤكد بان: إنكم ستفتحون أرضا
للعلم بالفاعل يذكر فعل مبين للمجهول :

 وهم أهل مصر
 االمر سرعة حدوثحرف يدل على : السني

للنصح  أسلوب أمر: بأهلها خريا استوصوا
 / اسلوب قصر للتوكيد

 - بان أسلوب توكيد:ذمة ورحم فان هلم
 هتعليل ملا قبل
 للشمول والعمومخريا نكرة :

 نكرة للتعظيم :أرض

ضرورة العطف يدل على : هلم ذمة ورمحا
 اجلمع بني احلق واملشاعر اإلنسانية
 أسئلة على النص

 

صلى اهلل  – كيف فهمت أن الرسولس : 
 يتحدث عن مصر ؟ –عليه وسلم 

كلمة أهل مصر ُيكثرون من استخدام  نج : ال
 . القرياط

صلى اهلل عليه  -مب أوصى الرسول  :س
 ؟وملاذاأصحابه  -وسلم 

 –صلى اهلل عليه وسلم  -وصى الرسول أج : 
حرمة وحق  هلم معاملة حسنة ,ألنمبعاملتهم 

 . ورحم
صلى  -املقصود بقول الرسول س : ما 

 ) ذمة ورمحا(؟ –اهلل عليه وسلم 
 . والعهد احلرمة واحلق : الذمةج :

زوجة  أن السيدة هاجر القرابة حيث : الرحم
 من مصر أم سيدنا إمساعيل سيدنا ابراهيم

 -كما أن السيدة مارية أم إبراهيم ابن النيب 
 مصرية  -صلي اهلل عليه وسلم 
 س من التابعي ؟

 عبد الرمحن بن مشاسةج 
 س من الصحابي ؟

 ج ابا ذر
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 فى حب مصر – 4
املطلب عبد الشاعر حممد  

اجلنسية   مصري  

ما بى من هواها هلــا العـذرأتنكر   

 زهاها الصبا واحلسن واحلسب الوفر
ننتمى رويــدك إنا فى العال يومــــا  

ـرـأبــوه النيــل وأمـه مــصـكالنا   

 لنا ذروة الـمجــد الذي تـحـت ظلــــه 
واعتمـل الدهرب تناسـلــت األحـقـا  

ـنا ــوب بينــوإن أنكروا ملك ابن يعق  
رشاهـد ب فموسى على ما أنكـروا  

سى وأمحــــــد   ــلى آداب عيــبنينا ع  
النسر منازل عــز دونـها يقــع  

ــة     ـر أمـــــفنحن على اإلجنيل والذك  
والذكر ــقـاإلجنيل باحليؤيدها   

ق بينناـــر تفريــستطيع الدهتفلن   
بالسعاية ما جروا ومــر قــوإن ج  

ت مصـر ابنـها نـــهـضـإذا مـا دع  
مرقس أو عمرو ا سيانــلنجدته  

وســم ــل عيـد ومــر فـى كــألــم تــ  
هجر والء ال جــفاء وال حليفى  

 
 اللغويات

 الكلمة معناها

تثبت ×  وجتهلتنفي وجتحد 
 وتعرتف وتقر

 أتنكر

 العذر األعذار احلجة  ج

 رويدك مهال

 تناسلت عقمت                   xتوالدت

 زهاها قبحهاx مجلها

 األحقاب  قب احلاألزمان م  

 xاجملدعة وفوالر فالشر
 الوضاعة واحلقارة         

 العال 

ابن  يوسف عليه السالم
 يعقوب 

 عز ذل×  وقوة شرف

 منازل ة         منزل مكانة عالية م

 يؤيدها  ويقويها يساندها

 السعاية  الوشاية والنميمة

 سيان  ج أسواءم سي متساويان 

 تفريق متزيق وتشتيت 

جفاء  وصال×وقطيعة  ترك
 وهجر

 آداب قيم ومبادئ

 والء  كره وجفاء xحب 

 الصبا الشيخوخة xالصغر 

 احلسب (األصلج)األحساب

 ذروة قمة ج ) ذرا (

 هواها ج  أهواء كرهها xحبها 

 اعتمل ثبتx تغري وتقلب واختلف

 اجملد  الشرف والرفعة 

 بر كاذب xصادق

 شاهد ج شهود وأشهاددليل 

 الْذكر  اذكار وذكور جالقرآن 

 الدهر  دهور وأدهر  ج الزمن

 حليفني ومتعاهدين   متناصرين

 موسم جمتمع الناس 

 جندتها ومساعدتهانصرتها 

 نهض لتكاس× قام 

 دونها حتتها  

: الشرف والقدر واألصل ج 
 أحساب

 احلسب 

: قمة ج ذرا   ذروة   

 احلسن    اجلمال ج حماسن

 رويدك  تسرع وتعجل X : متهل

ج الوفور الكثري  الوفر   

 الذكر  القرآن ج أذكار وذكور  

 x ومتعاهدين  نمتناصري

 خمتلفني ومتعاديني ج حلفاء
 حليفي

 جر  حاول وأذنب

 ننتمي  ننتسب

 ملك  ج أمالك 

 يوافقها ويساندها ويساعدها
  xخيذهلا 

 يؤيدها 

 مواطن اجلمال
: تصريع يعطي نغمة موسيقيةالوفر  -العذر    

جناس يعطي نغمة موسيقية  احلسن : -احلسب    

 أسلوب قصر للتوكيدهلا العذر : 

 ألنه لها العذر منوهو احسن والتخصيص 

 أسلوب قصر
تعبير إن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا :  

 يدل علي انكارهم لوجود يوسف بمصر قديما 

عالقتها بما قبلها فموسي علي ما أنكروا : 

 نتيجة

صور  يؤيدها اإلجنيل باحلق والذكر : 

 اإلنجيل والذكر شخصين يؤيدان

رة للتعظيمنكمنازل :  -بر  -شاهد    

للتعظيم والقوةإضافة منازل الي عز :    

ترادف  -للعموم  موسم : نكرة -عيد  

 يبرز المعني ويوضحه 
 تكرار النفي للتوكيد ال هجر : -ال جفاء 

استفهام   :اسلوب أتنكر ما بي من هواها
 غرضه اللوم

:صور مصر  زهاها الصبا واحلسن واحلسب
تنوعالعلى  والعطف يدل بفتاة تتزين

أمر غرضه احلث :   رويدك أنا فى العال
 والنصح واإلرشاد

توحى بالرتابط بني املسلمني :نا إ
 واملسيحيني

تصوير للنيل  : كالنا أبوه النيل أو أمه مصر
 يدل على الوحدة الوطنية و باألب ومصر باألم

 صور األحقاب بإنسان يتناسل :تناسلت األحقاب 
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 ظل اهل رةجاجملد بشصور اجملد الذي حتت ظله :

أسلوب قصر للتخصيص :   لنا ذروة اجملد
اسلوب هال ن ذروة لناوهي أفضل من والتأكيد

قصر
 تصوير للمجد بالقمة العظيمة: ذروة اجملد

 لتعبري يد شاهد بر: فموسى على ما أنكروا
علي عظمة مصر

صور  : بنينا على آداب عيسى وأمحد منازل
اليت يبنى عليهاآداب عيسى وأمحد باألرض 

تعبري يدل على مكانة : النـــسر دونها يقع
مصر العالية

ة دالوح: فنحن على اإلجنيل والذكر أمة
 بني املسلمني واملسيحيني  الوطنية

تعبري يدل   فلن يستطيع الدهر تفريق بيننا
بني املسلمني واملسيحيني ة الوطنيةدالوح على
تفيد تأكيد النفي يف املستقبل:لن

تعبري يدل بالسعاية ما جروا: وإن جر قوم
  بني املسلمني واملسيحيني ة الوطنيةدالوح على

نكرة للتحقريقوم :
صور مصر بأم تطلب  :دعت مصر ابنها إذا ما
 ابنها
تعبري يدل الرتابط :  عمرومرقس أو  سيان

 بني " املسلمني ـ املسيحيني 

استفهام غرضه أمل تر فى كل عيد وموسـم
 التقرير

 يربز املعين : ترادف   هـجر ال جــفاء وال
: تضاد يربز املعينجفاء  –والء 

 سيناء أرض الفريوز -4
فخلي فالشاعر يوس   

اجلنسية مصري  

 سيناء عروس بدويــة
 سيناء خيول عربية

محــامات بيض سيناء  
 وسنابل قمح ذهبية

عطر رقراق وجداول من   
 فوق ضفاف وردية 

فريوز سيناء مناجــم  
 وكنوز عقيق سحرية

وادى النيل سيناء متيمة  
 تعود إىل صدر الوادي

وساقى النور سيناء تعود  
 يصب كئوس األضواء

النور ومحام أبيض مثل  
 يرفرف بني األحياء

 وغصون من شجر الزيتون
وجه الصحراء تغطى   

األفق وطيور خضر فوق  
 حتيى ذكرى الشهداء

 وغناء فوق شفاه احلور 
 حييى أغلي األمساء 

 اللغويات
 الكلمة معناها

X بدوية حضرية 

 جداول مائيجدول  جمرى  م

 عطر ج عطور أعطار ةطيبرائحة 

 منجم مناجم   جمكان املعادن 

 كنوز املال املدفون حتت األرض

وادى  املراد مصر  
 النيل

 ساقى ساقون و ج سقاة

 يرفرف  ويثبت يسكن xيتحرك

 غصون فرع الشجرة غصن م

 شفاه  أفواه م شفة

أغلى  ءسينا
 األمساء

 سنابل م سنبلة نبات القمح

 رقراق ومتحرك المع

 ضفاف ج ضفة  جانب النهر

يل إى وميحجر كريم أزرق 
 اخلضرة

 فريوز

م حجر كريم أمحر  ج أعقة 
             عقيقة

 عقيق

ما يعلق فى العنق ج متائم 
 ومتيم

 متيمة

 يصب  يسكب وميال                         

 االحياء   االماكن

 األفق  هى مرمى البصر ج آفاق تمن

 احلور حوراء مالنساء البيضاوات 

 

 اجلماليات
شبه سيناء بعروس سيناء عروس بدوية :

تدل  اوهي افضل من سيناء فتاة ال نه بدوية
 علي الفرحة والزينة    

 ةسيناء خبيول عربيعربية :شبه  سيناء خيول
. 

تصريع يعطى جرسا : بدوية ، عربية
 موسيقيا 

شبه سيناء حبمامات بيضاوات: محامات بيض
شبه سيناء بسنابل : سنابل قمح ذهبية

 القمح .
شبه سيناء  جبداول : جداول من عطر رقراق

 املياه 

يدل على مجال شاطئ : ورديةبضفاف وصف 
 النهر

:صور  عقيقسيناء مناجم فريوز و كنوز 
 وكنوزسيناء مبناجم 

 ونكرة للتعظيممجع للكثرة مناجم ـ كنوز :
:شبه سيناء  سيناء متيمة وادى النيل

 بالتميمة 

سيناء  صور : الواديسيناء تعود إىل صدر 
 مهاا ردص الي  دتعو لةفبط

 شبه النور بشراب يسقى: ساقى النور

مضارع للتجدد و عل ف تعود ـ يصب :
 راالستمرا
:شبه  احلمام األبيض  أبيض مثل النورمحام 
 بالنور

تعبري مجيل يدل : محام يرفرف بني األحياء
 على فرحة احلمام
شبه الصحراء بشخص له وجه الصحراء :

 وجه

صور : طيور خضر حتيى ذكرى الشهداء
 حتييالطيور  بأشخاص 

يدل على نعيم  :وصف  الطيور  بـ ) خضر ( 
 اجلنة الذى حيظى به الشهداء

يدل على غناء فوق شفاه احلور :تعبري
 بالنصر نةاجل سعادة نساء
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 ذكريات اكتوبر – 6
 وظفيب حمالكاتب جن

 مصري اجلنسية 
 6يــــوم   جيــــ  مكلــــال بالبشــــر واالستبشــــار    

ــة     ــا بالطاقـــ ــزود منهـــ ــة  نـــ ــوبر ، حمطـــ أكتـــ
واهلمـة واألمــل فـى طريــق البنـاء والــتعمري    

حـامال أطيـب الـذكريات النـور      جيـ  واحلرية ، 
ــيض  ــيءيفـــ ــوم    ويضـــ ــددا الغيـــ ــر مبـــ ويبهـــ

والغبار فاسـتوى ، اليـوم بإجنـازه عيـدا مـن      
ــزا    األعيـــــاد ، وترا ـــــا مـــــن األجمـــــاد ، ورمـــ
لــــةرادة والشــــجاعة والنبــــام و   بقوتــــه  
فتحت نوافذ لتتدفق منها العزة من جديـد  
. وتتــــابع أنغــــام النصــــر ونشــــواته  هــــدة 

ــز  للســـالم داعيـــة العقـــ  ول والقلـــوب للرتكيـ
ــق طريـــق       ــا لشـ ــوم طـــال إهماهلـ ــى همـ علـ

سـباق عصـر    يفطويل حنو البعـ  والنهـوض   
ــارو    ــوة الصـ ــق بقـ ــوم  منطلـ ــوبر  6إن يـ أكتـ

ــراره علـــى احليـــاة    مثـــرة تصـــميم شـــعب وإصـ
ــدموا    ــل قــ ــود بواســ ــحية جنــ ــة وتضــ الكرميــ
أرواحهم بغـري حسـاب فـداء للـوطن وتـدبري      

الل رجال محلوا األمانـة بلياقـة وجـدارة وجـ    
يــوم النصــر   إنــه فرصــة لتحيــة الزعمــاء إنــه  

 لويوم العبة ويوم التفكري ويوم األم
 اللغويات

 الكلمة معناها

 مكلال ومتوجا مزينا

 والبشر  احلزن xالفرح و السرور 
 االستبشار

 يبهر يدهش و حيري
 جممعا Xمفرقا مزيال و

 ومثبت
 مبددا

 الغبار الرتاب أو الرماد

 ترا ا مرياث أو إرث

 رمز عالمة أو إشارة

 جالل حقارة x عظمة

 بواسل م باسل بناءج xشجعان 

 العبة ج عظات والنصيحةالعربة 

 الطاقة ج الطاقات القدرة

 اهلمة عزائم             جالعزمية القوية و

 Xأطايب  جواروع أحسن 
 أخبث           

 أطيب

 الغيوم الغيم                 م السحب 

 استوى واكتمل أصبح

 األجماد و الشرف م اجملد      عة فالر

 تتدفق تندفع

 مثرة نتيجة ج مثر , مثار   

 استحقاق           
   

 جدارة
 

 تصميم  تراجع وتقاعس xارادة 

 االمانة  املسئولية

 تدبري  ختطيط واعداد

 بواسل  جبناء xشجعان 

 يفيض  ينحسر ويقل xويكثر يزيد

 شق  ردمx حفر 

 اجلماليات
ل علي دتعبري ي :مكلال بالبشر واالستبشار

 رحةفال
أكتوبر  6شبه يوم أكتوبر : 6يوم  جي  

 يأتيبإنسان 
أكتوبر حمطة نزود منها بالوقود : 6يوم 

 أكتوبر مبحطة 6 صور يوم
 6 : صور يومحامال أطيب الذكريات  جي 

 حامال الذكريات  يأتيكتوبر بشخص ا
 يفيض  اءشبه النور مبالنور يفيض : 

 ومشبه يأكتوبر تراث من األجماد : 6يوم 
 رتاثأكتوبر ب
 نكرة للتعظيم عيد :

:شبه  النور يبهر مبددا الغيوم و الغبار
والرتاب بيفرق السح بشيءالنور 

شبه العزة مباء يتدفق تتدفق منها العزة :
واسلوب قصر للتوكيد
عالقتها مبا قبلها لتتدفق منها العزة :

  تعليل

يدل علي تعبري مجيل  تتابع أنغام النصر:
 الفرحة

 يف:شبه العصر عصر منطلق بقوة الصارو  
 سرعته بصاروخ منطلق 

 بان داسلوب مؤك :من أكتوبر 6إن يوم
: جنود قدموا أرواحهم فداء للوطن 

 لتضحيةة ادشتعبري يدل 
صور االمانة بشئ حنمله  محلوا االمانة :
ة التضحيةدشتعبري يدل على  بغري حساب :
 تعليلعالقتها مبا قبلها فداء للوطن :
 للتعظيم نكرةللكثرة و  مجع جنود ، رجال :
 تعليلعالقتها مبا قبلها لشق طريق : 

أسلوب مؤكد إنه فرصة لتحية الزعماء :
 بان

 ترادف يربز املعين  اصرار : –تصميم 
التفكري و يوم النصر و يوم العبة و يوم 

كثرة التنوع والالعطف يدل على يوم األمل :
 صفات الطيبة لل

 يفيد التجدد واالستمرار الفعل املضارع :
 س ما عومل النصر يف حرب اكتوبر؟

 تصميم الشعب -1

 تضحية جنود بواسل  -2

 ختطيط القواد  -3

 اكتوبر ؟ 6س مبا وصف الكاتب يوم 
 –يوم التفكري  –يوم العظة  –ج يوم النصر 

 يوم االمل 
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 ثانيا القراءة
 كربياء طفل -1

 

متى نال مصطفى كامل شهادة س:
 االبتدائية ؟

 م  1881سنة  االبتدائيةشهادة 
 ملاذا أقامت املدرسة حفال فخما ؟س: 
لتوزيع الشهادات على الناجحني 
من أهم املدعوين الذين دعتهم س:

 احلفل ؟ املدرسة حلضور
توفيق و كبار رجال حاشيته و  اخلديوي

 من علية القوم ) مجاعة (الوزراء و رهطا
 )خري القوم (

 س ما هو نبام احلفل ؟
أن يتقدم الطلبة للمثول أمام اخلديوي واحدا 

 ارجتلوا ( xفواحدا ولقنوا ) حفظوا 
ما الذى تلقنه الطلبة ليقولوه أمام س: 

 ؟ اخلديوي
واسم ابوه قبلها كلمة  ذكر اسم الطالب

 عبدك
فيم خالف مصطفى كامل زمالءه أمام س: 

 ؟ اخلديوي
 زمالء مصطفى كامل حينما مثلوا بني

نفذوا التعليمات بدقة أما  اخلديوييدى 
مصطفى كامل فحينما جاء دوره و سأله 

باعتداد و عن امسه أجاب  اخلديوي
مصطفى كامل غري ( ذلx)اهتمام واعتزازأنفة

مسبوق بكلمة عبدك و حينما سئل عن اسم 
 حممد  أفنديوالده أجاب أيضا : املرحوم على 

على إجابة مصطفى  اخلديويمب عقب س: 
 كامل ؟
بإخالص والده و كفاءتهته سبق معرف 

ما موقف الضابط امللقن من خمالفة س: 
 مصطفى كامل ؟ 

يهمس إليه أن  يكاد ينفجر من الغيظ
 كلمة عبدك قبل كل إجابةيذكر 
 ماذا ظن الضابط ؟ س: 

إن مصطفي كامل نسي يقول التعليمات من 
رهبة ) خوف ( املقام ) املوقف ( ثم انفض 

 (احلفل ) انتهى
ما موقف مصطفى كامل من الضابط س: 

 امللقن و تلقينه له ؟

 جتاهله مصطفى كامل 

ملاذا استدعى مصطفى كامل أمام س: 
املدرسة بعد انصراف  مدرسيالضابط و 
 الزائرين ؟
أسباب عدم طاعته و عدم تنفيذ  يفملناقشته 

 ما كلف به .
مب أجاب مصطفى كامل الضابط حينما : س

 سأله عن خمالفته لألوامر ؟
أجاب بكل شجاعة و جرأة : كيف تطلب منى 

كلمة عبدك ! و ما  اخلديويأن أذكر أمام 
قلت  كنت أنا عبدا و ال كان أبى كذلك , و لو

غري احلق كنت كذابا و حمتاال و حاشا ى أن 
 أكون كذلك .

ما أ ر رد مصطفي كامل على الضابط  :س 
 بعد مناقشته ؟ 

 ) مينع (رب الضابط ومل يستطع يغالبطج اض
دهشته ألن كيف ينطق تلميذ مل يتعد ) 

( سنة هذا الكالم وال  13يتجاوز ( عمره ) 
يستطيع أن يتفوه ) يقول ( من أكرب منه سنا 

 بهذا الكالم

 لو أننى ضابط شرطة -2
ماذا فعل األستاذ أمحد حينما دخل س: 

 الفصل وكيف كان حاله ؟
 عندما دخل األستاذ أمحد الفصل حيي

 تالميذه مبتسما
كيف رد التالميذ على حتية األستاذ س: 

 أمحد ؟

رد التالميذ التحية بابتسامة أكرب 
هل كان األستاذ أمحد يعرف سر س: 

 ابتسامة التالميذ ؟ وما هذا السر ؟
 نعم كان يعرف سر ابتسامتهم فاليوم

موعد انعقاد برملان الفصل  اخلميس
 من أجل مصر األسبوعي

 لتالميذه ؟ماذا أعد األستاذ أمحد س: 
أعد هلم مفاجأة رائعة 

أعدها األستاذ أمحد  اليتما املفاجأة س: 
 لتالميذه ؟ 

صغرية  وريقات أخرج من جيبه عدة
مطوية ثم أضاف سوف جتدون فى كل ورقة 

وسيقوم أحدكم باختيار  وظيفة مقرتحةمنها 
ورقة ثم جييب عن السؤال املدون عليها وعن 

 أية أسئلة يلقيها عليه زمالؤه 
على من وقع االختيار ليكون أول من س: 

 يتخذ مهنة من املهن املقرتحة ؟
 وقع االختيار على مصطفى ليكون أول من

 يتخذ مهنة من املهن املقرتحة 

ما السؤال الذى وجده مصطفى فى س: 
 الورقة ؟ 

: لو أنك ضابط شرطة ماذا  السؤال هو
 عليك أن تفعل ؟ ينبغي
ماذا سيفعل مصطفى لو أنه ضابط س: 

 يفشرطة ؟ أو : ما دور ضابط الشرطة 
 اجملتمع ؟ 

عل الناس كلهم سواء أمام القانون بال ج -1
 تفرقة أو متييز 

 رد احلقوق ألصحابها ا-2
 من يقرتفون اجلرائم  أضبط-3
 منع حدوث اجلرمية قدر استطاعته -4

ما السؤال الذى سأله حممد ملصطفى س: 
 ومب رد عليه ؟ 

: مثل أمامك متهم فما وإذا  سأله حممد
 موقفك ؟

حتى  برئاملتهم  فرد عليه مصطفى قائال :
و إذا ثبتت براءته(  x)اتهامه تثبت إدانته 

إدانته فهو يستحق معاملة طيبة ألنه إنسان 
وعلى اجملتمع أن يأخذ حقه دون جتاوز 

 أو قسوةاعتدال(  x)مبالغة
 تهم معاملة طيبة ؟ ملاذا يستحق املس: 
 ألنه إنسان وعلى اجملتمع أن يأخذ حقه

 دون جتاوز أو قسوة
 عم سأل أمين مصطفى ومب رد عليه ؟ س: 
:وهل تعامل اجلمهور  سأل أمين مصطفى

 باستعالء وتكرب ؟
 عمليظروف  ساقتينكال لقد  أجاب مصطفى :

إى أن أرعى شئون الناس الذين حيتاجون إى 
أحد جبفاء وتكرب وما  يعاملينفأنا ال أرضى أن 

 فإنينال أقبله لغريى ولذا  لنفسيال أرضاه 
 احرتام وتقديرسأعامل اجلمهور بكل 

ما موقف أعضاء الربملان من مصطفى س: 
؟ وما موقف األستاذ أمحد منه ؟ وماذا 

 قال له ؟ 
صفق أعضاء الربملان ملصطفى على إجاباته -1

 وابتسم األستاذ أمحد
أحسنت التعبري عن قيامك لقد  وقال -2

 بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة
ماذا قال األستاذ أمحد ألعضاء س: 

 الربملان ؟ 
أنتم أيها األعضاء لقد كانت أسئلتكم -1

 ممتازةواعية و 
أشكركم مجيعا وأعلن نهاية جلستنا  إنين -2

 اليوم
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كيف حيت إميان مصطفى وهو خارج من س: 
 الفصل ؟ 

على ما يرام يا حضرة الضابط ,  شيءكل 
 وعلت البسمة الوجوه فضحك اجلميع

 

 منتصر وجماهد - 3
 

متى ظهرت الطائرة املصرية ومن كان  1س
 يقودها ؟ 

 عندما كانت الشمس متيل حنو الغروب -1
منتصر و   انمصري انكان يقودها طيار  -2

 جماهد 
ملاذا ؟ او  او النكثة ما هي الكار ةـ 2س

 كانت تلك الطائرة تطري بأقصى سرعة هلا ؟
 1661يونيو   5أن العدو يف  -1
وتسيد اجلو الطائراتدمر معظم ممرات  -2
منتصر وجماهد ل بال غما الذي يشـ 3س

 ؟ ان الطائرة دوهما يقو
 يلحقا بالعدو أية خسارة قبل بسط نفوذه ان

على سيناء
ـ ما الذي شاهده منتصر وجماهد أ ناء 4س

 حتليقهما ؟ وماذا فعال ؟
.شاهدا رتال من مدرعات العدو 

 و ؟دمع الع داهعل منتصر وجمفس ماذا 
 دمرا مدرعات العدو.

 ـ كيف أصيبت طائرة منتصر وجماهد ؟ 5س
 هم فكان خلعندما دمرا مدرعات العدو

اليت وجهت مدفعيتها صوب الطائرة بابات د
فأصابتها بقذيفة.

ـ ما نتيجة تلك اإلصابات على منتصر 6س
 وجماهد ؟ 

فهبط مبظلته يف أحد ه فبقذيأصيب جماهد  -1
 وديان سيناء

منتصر اليت اشتعلت فهبط طائرة اصيبت  -2
 .مبظلتهبقرب مدخل كهف 

ما املشهد الذي رآه منتصر عندما  7س
 هبط مببلته ؟

 شاهد جمموعة من الذئاب يقودها ذئب له
غرة بيضاء علي شكل قوس يف جبهته وأحاطت 

الذئاب مبجاهد ورفع الذئب رأسه إى أعلى ثم 
 خفضها

 ـ ما الذي توقعه منتصر؟  8س
مبجاهدفتكوا أن يكون الذئب وجمموعته  -1
: ماذا حدث ملنتصر بعد ذلك ؟ وأين   9س

 وجد نفسه ؟
 راح يف غيبوبة  -1
ثم أفاق منها  فوجد نفسه يف خيمة وحييط  -2

 به أربعة رجال من بدو سيناء

ـ مب حتدث أكربهم مع منتصر ؟ 01س
 قال له منتصر ؟  وماذا

حتدث أكربهم قائال كيف وصلت إى هنا ؟  -1
 ومن أنت ؟ حكى منتصر القصة كاملة 

قال الشيخ : ال بأس يا بين لقد احتلت ف -2
إسرائيل سيناء كلها وعلينا أن ننتظر حتى 

نعد الرتتيبات الالزمة لعودتك .
: كم شهرا أقامها منتصر بني  11س

 البدو 
 عشرة أشهر كاملة يرعى الغنم طوال النهار

 ويبيت يف اخليمة
 ؟ بال منتصر ا الذي كان يشغلما س 

 أن يعود إى أهله  
: ما أ ر قرص الشمس األمحر على  21س

  وملاذا؟ منتصر ؟
  يعاني من أزمة نفسية حادة -1
 جماهدبسبب تذكره  -2
ما يري دعن : مب كان منتصر متيقن 31س

 ؟ وماذا كان حيزنه ؟ قرص الشمس
 قرب عودته  -1
و حيزن عندما يتذكر مشهد الذئب وهو   -2

يرفع رأسه حنو قرص الشمس ثم افرتس 
 زميله

 طيار مقاتل - 4
 
 : مب أخرب الشيخ راغب منتصر ؟ 1س

بأنه قد مت الرتتيب لتهريبه إى الضفة األخرى 
 من القناة

 : ما شعور منتصر يف هذه اللحبة ؟ 2س
كان شديد اللهفة وقال متى سيحدث ذلك ◄

 راغب؟يا شيخ 
: متى سيهرب منتصر إىل الضفة  3س

 األخرى ؟ وملاذا ؟
 بعد ثالثة أيام عندما خيتفي القمر  -1
 حتى ال يعثر العدو عليه بسهولة -2
 0: صف وداع الشيخ راغب ملنتصر  4س
 وداعا حارا   -1
او يصعب وقال الشيخ راغب : كم يعز  -2

 علينا فراقك يا بين
 ؟س ماذا طلب الشيخ من منتصر 

لوطنك ونفسك انتقمت ل دلنا وقد وتع
ولصديقك

 : ماذا قال منتصر عند الوداع ؟ 5س
قال : لن  -2اغرورقت عيناه بالدموع  -1

أنسى طول حياتي ما فعلتموه معي وسوف 
نلتقي مرة أخرى وقد حتررت سيناء من دنس 

 األعداء
 
 

: كيف هرب منتصر إىل الضفة األخرى  6س
 وميت وصال ؟ ؟
بصحبة دليل حتى وصل إى نفق سار  -1

سري وتقابل مع أحد الضفادع البشرية كانت 
معه مالبس لريتديها منتصر كضفدع بشري 

 وبدأ االثنان السباحة
 وصال قبل شروق أول ضوء للصباح -2
: ماذا أدرك منتصر عندما وصل إىل  7س

 الضفة األخرى ؟ 
أن رحلة العودة لسيناء قد بدأت بعد أن   -1

 ة العودة إى األهلانتهت رحل
: كم شهرا قضاها منتصر يف  8س

 املستشفى ؟ وملاذا ؟
 مخسة أشهر يف مستشفى القوات اجلوية -1
يستعيد اتزانه النفسي وليصبح أثر  -2

 استعدادا للعودة إى اخلدمة مرة ثانية
منتصر بها  اليت شعر يرياتغالت: مبا  9س
 وحدته القتالية ؟ يف
أكثر التزاما وأكثر جدية يف أن اجلميع  -1

 التدريبات 
 حتسينات كثرية على الطائراتمت إدخال  -2

قدرتها اهلجومية واملناورة وسرعة تزيد من 
 االلتفاف

ما الذي لفت انتباه منتصر عندما  10س
 عاد ؟

نربة الثقة واإلميان اليت يتحدث بها اجلميع   -1
 عن حقهم وعن نصرة اهلل هلم 

ها منتصر يف : كم سنة قضا 11س
 التدريبات ؟ ومب كان يشعر؟

مخس سنوات كاملة من التدريب الشاق  -1
 املتواصل
 ريبات ؟دخالل الت كان منتصر يشعر س مبا

أن روح االنتصار متلؤه وأنه سيلقى الشيخ  
 راغب قريبا وسيأخذ بثأره  

 

 نصر أكتوبر - 5
  

صف اللحبة اليت بدأت فيها معركة  1س
 أكتوبر ؟

 الصمت يلف املكانكان  -1
 الساعة تقارب الثانية -2 
كان املارد املصري ينتظر اخلروج من   -3

 قمقمه حمطما كل القيود 
ـ ما املقصود باملارد املصري ؟ ومتى 2س

 خرج ؟ وما الذي حققه؟ 
 اجليش املصري -1
الساعة الثانية ظهرا يوم السادس من   -2

 أكتوبر 
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 ـ صف هجوم الطائرات املصرية على3س
 وماذا فعلت ؟ ؟األعداء

انطلقت نسور اجلو تعرب القناة وتصاحبها ◄
 طلقات من املدفعية ..

 دكت حصون العدو وقالعه  و
ما دور اجلنود البواسل يف معركة  4س

 العبور ؟ وما موقف العدو ؟
اجلنود البواسل ينشئون جسور  بدأ -1

هادرة : اهلل أكرب العبور وانطلقت صيحاتهم
املسرية وتزلزل األرض حتت تبارك.. اهلل أكرب 

 أقدام العدو  
موقف العدو  فر جنوده هاربني أمام  -2

الزحف املقدس
 يف يومـ حتدث عن دور الطيار منتصر 5س
 من أكتوبر؟  6
كان من أوائل الطيارين الذين حلقوا ج 

بطائراتهم لدك حصون العدو والقضاء على 
 مناطق جتمعاته وحتطيم مراكز قيادته.

ـ ما الذي ختيله منتصر وهو يالحق 6س
 العدو بطلقاته ؟ 

كانت كل طلقة يطلقها كأنه يبحث عن  -1
 الذئب الذي احتل الوطن واغتصب األرض

كانت الذئاب اليت تهرب من أمامه من   -2
جنود األعداء تشبه متاما ذلك الذئب الذي 

 افرتس جماهدا 
ـ ما املدة اليت استغرقتها معركة 7س

 وما الذي حققه النصر  العبور ؟ 
 ست ساعات.  -1
 عودة سيناء وإعادة العزة والكرامة  -2
ـ متى استأذن منتصر من قائده ؟ 8س

 وملاذا ؟
  بعدها بأسبوع-1
ألداء مهمة خاصة مل يفارقه حلم القيام  -2

 بها طوال السنوات الست . 
 ما املهمة اليت يريد القيام بها ؟ 9س
اليت سقط فيها هو أن يذهب إى املنطقة  -1

وجماهد ليأخذ بثأر جماهد ويقتل الذئب الذي 
 افرتسه

ـ كيف وصل منتصر إىل املنطقة اليت 10س
 سقط فيها هو وجماهد ؟ 

 قاد أحد زمالئه الطائرة  -1
يقوي ذاكرته حتى يشحذ او ظل  منتصر   -2

ظهرت له املنطقة اليت سقط فيها هو وجماهد 
 من قبل 

مدفعا رشاشا وملح هبط منتصر  ممسكا  -3
 الكهف الذي اختبأ به من قبل

وجلس خلف تل رملي منتظرا قدوم  -4 
 الذئب  حتى جاء وقتله .

 ـ كيف أخذ منتصر بثأر زميله جماهد ؟ 11س
وقت  الذئب من خلف الوادي ظهر -1

 تصحبه جمموعة من الذئاب  الغروب 

رفع الذئب رأسه ليقابل قرص الشمس  -2
انطلقت رصاصات األمحر ويف اللحظة ذاتها

 منتصر  لتخرتق جسم الذئب مدفع
 س ميت قتل منتصر الذئب؟

رفع الذئب رأسه ليقابل قرص الشمس ما دعن
 األمحر
 ـ ما أ ر ذلك العمل على منتصر ؟ 12س
رفع منتصر رأسه ليقابل قرص الشمس  -1

 متمتما بفرحة غامرة 
 ) اهلل يرمحك يا جماهد (   قال  -2

 ؟ منتصر ما الذي ختيلهس 
 أنه يرى ابتسامة قرص الشمس األمحر 

  

 ثالثا القصة
 حترير مصر -1

 
 ماذا تعرف عن اهلكسوس ؟س: 

مجاعة من الرعاة أتوا من الشمال من )آسيا( 
 والسيطرة عليهاالحتالل مصر 

 إىل أين امتد زحف اهلكسوس يف مصر ؟س: 
وصل زحفهم إى ما نسميه اآلن )حمافظة 
الشرقية( وعسكروا يف بلدة )أواريس( 

 وأقاموا بها وجعلوها عاصمة هلم
 اهلكسوس على مصر ؟  ميت جاءس: 

 يف عهد الفراعنة 
 ما اجلرائم التى ارتكبها اهلكسوس ؟س: 

 ظلم الناس          -1
 ) طعامهم ( نهب أقواتهم -2
   سرقة أمواهلم      - 3
 تشريد أبنائهم   -4
يسخرون من عادات املصريني وتقاليدهم  -5
 سخر من )سقنن رع(  أمري طيبة و

 من أمري طيبة ؟ وماذا تعرف عنه ؟س: 
سقنن رع وهو أقوى أمراء مصر و أكثرهم 

معارضة حلكم إخالصًا لبالده  و أشدهم 
 هؤالء األجانب الدخالء

إن افراس البحر يف )؟ ملن القائل من:س 
طيبة تزعجه يف اواريس وإذا مل تكف ) 
متتنع ( سريسل من يبيدها ) يقضي 

 عليها ويهلكها( 
 ج رسول ملك اهلكسوس الي سقنن رع

ما السبب احلقيقي يف تهديد ملك  :س
 اهلكسوس ل سقنن رع ؟

 رع يزيد من عدد جيشهج انه عرف ان سقنن 
  

ملاذا غضب )سقنن رع( وأمر أن س:  
 جيتمع به أمراء  لكته ؟

غضب )سقنن رع( ألن ملك اهلكسوس أرسل 
 رسواًل يهدده ويتوعده 

هذا ) ؟ املناسبة وما ملن القائل من:س 
تزعجه افراس البحر يف أتهديد ووعيد 

 700واريس أطيبة واملسافة بني طيبة و
 ميل ( 

رع لرسول ملك اهلكسوس , ردا على ج سقنن 
 رسالة التهديد

لن  ؟ املناسبة وما ملن القائل من :س
نرضى احلياة عبيدا اذالء ) مهانني 

وأعزاء ( ولن نقبل أن × وضعاف م ذليل 
يتحكم فينا عدو يفسد علينا نفوسنا 

  ؟ويغتصب أرضنا وحيطم عزتنا (
ج سقنن رع الي أمراء مصر ؛ لكي يشجعهم 

 اهلكسوس علي قتال
ع رجاله ؟ وعالم م ملاذا اجتمع سقننس: 

 انتهى االجتماع؟
بأن  ونصحوه للتفكري يف رد هذه اإلهانة

 مجيع أمراء مصر  مع )سقنن رع(جيتمع

 ملاذا سقنن رع طبق مبدأ الشورى ؟ س: 
ثم جلس مع أمراء مصر  ألنه أخذ رأي رجاله

وأخذ رأيهم واتفق معهم على الوحدة يف 
 مواجهة اهلكسوس

ما القرار الذى اختذه سقنن رع بعد س: 
 اجتماعه باألمراء 

قرر حماربة اهلكسوس حتى يطردهم من البالد 
 نهائيًا
 ماذا قدم كل أمري لقتال األعداء ؟س: 

قدم أمري )أرمنت( العربات لكي حياربوهم 
حياربوهم به وقدم أمري )أبيدوس( مبثل ما 

الرجال و قدم أمري  )قفط(  اجلنود واملال و 
 قدم أمري )بوتو( الرجال واألقوات واخليام  .

 حتب ؟ وما دورها ؟  من اياح :س
ج زوجة سقنن رع وام كاموس , وشجعت 

سقنن رع للقتال فخاربهم ثم مات ثم شجعت 
ابنها كاموس فحاربهم وطهر الصعيد من 

 اهلكسوس ثم تويف
مب صور الكاتب اندفاع اجليش املصرى س: 

 حنو عدوه 
باندفاع األسد حنو فريسته وانقضاض الطري  

 اجلارح علي صيده     
ما نتيجة املعركة ؟ و إىل أين فر س: 

 األعداء ؟
 انهزم األعداء  وفروا إى الشمال .
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حتدث عن جناح أمحس فى طرد س: 
 ؟اهلكسوس من مصر 

 األسداندفع جيش أمحس حنو الرعاة اندفاع 
حنو فريسته فلم جيدوا غري الفرار إى الشمال 

وراح أمحس يطاردهم حتى عاصمة مملكتهم ) 
 أواريس  ( .

 ماذا تعرف عن الضابط سواتن ؟ س: 
عليه ملك  )اعطي(ضابط مصري  أغدق 

اهلكسوس املال واجلاه والسلطة ليكون عونا له 
 فى حكم البالد .
امحس  ملك اهلكسوسس ملاذا اغدق 

 املال واجلاه والسلطة ؟
 ليكون عونا له فى حكم البالد .ج 
خذ هذا اخلنجر ) ؟ ملن القائل من :س

وصوبه الي صدر أمحس وانت تفتح له باب 
 القصر( 

 ج قائد اهلكسوس الي الضابط سواتن
إنين )  ؟ واملناسبة ؟ ملن القائل من:س

أكرهه وكان يطيب لي فيما مضى اخلالص 
منه ولكن اصبح رمزا ملصر كلها فلو قتلته 

 أكون قتلت وطين ( 
رع عندما رفض  ننقسج الضابط سواتن الي 

 قتل أمحس
ما الذى طلبه ملك اهلكسوس من  :س

 سواتن وما موقفه منه ؟ 
يأخذ خنجرا ويصوبه لصدر أمحس وهو أن 

. فرفض سواتن  القصريستقبله ويفتح له باب 
 وقال له لن أفعل هذه اجلرمية البشعة . 

 ملاذا رفض سواتن قتل أمحس ؟    س:
ألن أمحس أصبح رمزا ملصر كلها وقائدا 
للبالد مجيعها فإذا قتله بهذا اخلنجر ال 

يكون قد وجه الضربة ألمحس بل إى وطنه 
 . شيءقبل كل  مصريوبالده وقومه وهو 

ما ) ملناسبةا وما ؟ ملن القائل من(  :س
كنت أظن انك ختذلين بعد أن منحتك كل 

  (؟ش  يف احلياة املال واجلاه والسلطان
ج قائد اهلكسوس الي سواتن عندما رفض 

 سواتن قتل أمحس
 ؟ املناسبة وما ؟ وملن قائلال منس:

)إن حب املصري لبالده ال يعدله مال وال 
 جاه وال سلطان( 

اهلكسوس عندما خذل قاهلا سواتن مللك ج 
 سواتن ملك اهلكسوس ورفض قتل أمحس

 
 

 كفاح شعب مصر -2
 

متى مت احتالل الفرس ملصر ؟ أو متى س: 
 تداعت دولة آشور؟

 فى القرن السابع قبل امليالد
ما األنباء اليت وصلت إىل الفرس بعد س: 

 دخول مصر ؟
هي أن املصريني مصممون على الدفاع 

 أن يكبدواواالستماتة ومصرون على 
 الفرس أكرب اخلسائر  )يصيبوا (

ما موقف الشعب املصري من احتالل س: 
 الفرس ؟

صمموا على الدفاع واالستماتة واحتدوا 
 حتى طردوهم  

ماذا فعل قمبيز عندما وجد املصريني س: 
 ؟ ) احليلة االولي ( مصممني على الدفاع

 جلأ إى السياسة واخلديعة -1 
من قرية  تتجهفأمر بتجهيز سفينة  -2

وعليها مناد ورفع  نفمللقرية حيت تصل 
صاريها ) عمود السفينة ج  الفتة علي
يطلب فيها من املصريني  صواري (

التسليم من غري حرب وبدون شرط أو 
 قيد
 ما موقف املصريني من تلك السفينة ؟س: 

ظرون إليها مل يقيموا هلا وزنًا وكانوا ين
 يةبنظرات احلقد والسخر

)أنا قمبيز مل أكتب القائل ملن ؟من س: 
) اجباركم واذاللكم إليكم إلرغامكم

x) رج فإني أود زيارتكم ال ح ختيريكم (
عليكم إذا أردمت احلضور إلّي ذنب ولوم (

تعالوا إلي انا الذي سيمنحكم جمدا اكتب 
عليكم فإذا )انشره (إليكم هذا واذيعه 

استمعتم لي خريا لكم واال فكونوا 
قاة غض ي الذي سينصب مستعدين ملال

على رءوسكم اني سيد األرض )سينزل (
 ؟(كلها

ج قمبيز الي املصريني رساهلا يف اوهلا لني 
 ويف اخرها تهديد

 ما موقف املصريني من رسول قمبيز ؟س: 
أرادوا قتله ولكن مل يتم ذلك ألن يوشهور 

نصحهم بعدم قتله افتخارا بتقاليدنا 
رسالة اجمليدة و لكى  يرسلوا  معه 

 تهديد إى قمبيز

عالم استقر رأى املصريني بعد وصول س: 
 رسالة قمبيز إليهم ؟

استقر على رفض التسليم والتصميم   
 على املقاومة حتى يطردوهم من مصر 

مب نصح يوشهور املصريني ؟ وهل س: 
 أخذوا بنصيحته ؟

أوصاهم بأال يقتلوا الرسول وبأن يسمحوا 
له بأن يعود ساملًا إى سيده على أن 

 يبعثوا معه لـ )قمبيز( رسالة 
 من هو يوشهور ؟  :س

ج رجل ذكي خملص حكيم حمب لوطنه 
افتخارا  قمبيزنصحهم بعد قتل رسول 

 بتقاليدنا املصرية 
) نكتب  من القائل ملن وما املناسبة :س  

اليك ايها اجلبان الرعديد ) اجلبان ج 
الرعاديد ( لقد تركنا رسولك يذهب ال 

خوفا منك بل افتخارا بتقاليدنا ) م تقليد 
رفضتم ( × ( ولكن إذا آ رمت ) فضلتم 

رضانا ( فسوف × سخطنا ) غضبنا 
تعلمون ما حنن عاملون ومادامت األنهار 

 تفيض باملاء و لكتنا موطدة الدعائم
مزعزعة ( فسوف تعلم × قوية وراسخة )

 ؟ ( ما سيحدث لك 
ج اجلنود املصريني الي ملك الفرس قمبيز 

تهديد للمصريني  رسالة, عندما ارسل 
وأرسل املصريون هذه الرسالة بعد عدم 

 قتل رسوله
 قام بها قمبيز ؟ اليتما احليلة الثانية س: 

بصنع وليمة وذلك  جنودهاحد أشار عليه 
بأن يرسل )قمبيز( إى املصريني من 
يتحدث إليهم حديثًا حلوًا ويدعوهم 

باسم فرعون مصر إى أن جيتمعوا يف وليمة 
ومن  حبجة أن فرعون يطلب اجتماعهم

ومن حيضر  ميتنع فستصيبه اللعنة
وعندما حيضروا  فسينعم باخلريات

وهو قمبيز  يعلمون أن هلم سيدًا آخر
وهيخاف ملك مصر مور بيده  صارت األ

 احلقيقي وسريحل
 ملاذا صنع قمبيز وليمة للمصريني ؟س: 

ليخدع املصريني ويبعد فكرة احلرب عن 
 أذهانهم 
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ما موقف الشعب املصري من هذه س: 
 الوليمة ؟

قاطعوها وعلموا أنها مكيدة من قمبيز 
 ومل ينخدعوا بها

 ما موقف املصريني بعد هذه اخلديعة ؟س: 
ينخدعوا حبيلته وحشدوا اجليوش مل 

وقابلوا بها قمبيز واستطاع قمبيز هزمية 
أبسماتيك وفتح منف إال أن الشعب مل 

 يلن ومل يضعف .
 ماذا ظن قمبيز والفرس ؟ :س 

 ) اضطرب× إن األمر قد استتب ) استقر  

لكن  ) سهلة) هلم وان مصر لقمة سائغة
املصريني قاموا قومة الرجل الواحد حتى 
حولوا وادي النيل إى شعلة ملتهبة من 

الكفاح وتبوأ ) نزل وأقام ( املصريون 
 عرش آبائهم

قاوم الشعب املصري الفرس مقاومة س: 
باسلة . وضح ذلك وبني نتيجة هذه 

 املقاومة
حشد املصريون اجليوش وقابلوا بها 

فانتصر قمبيز يف بادئ األمر على قمبيز 
ودخل قمبيز منف إال أن  أبسماتيك

و راح يقاوم الشعب مل يلن ومل يضعف 
مقاومة األبطال وحولوا وادي النيل إى 

وكلما عاود ملك الفرس شعلة كفاح 
الزحف رده الشعب ذلياًل وحتررت البالد 

 من بطش الفرس

مصر خالدة على مر   -3
 الزمان

 
زاة ملصر ليدخلوا أرضها جاء الغ:س

 وجودها ( فما النت) كيانها  وحيطموا
 مصر وما استكان  (قويت x) ضعفت  

   ) ار وغضب ومترد× ) استسلم وضع 
أهلها بل وقفوا وقفة رجل واحد ( من 

 الغزاة ؟ 
 ج الصليبني 

حياربون يف  نالصليبيوكم قرنا استمر س: 
 البالد ؟ 

 من الزمان  قرننيج 

 ملاذا جاء الصليبيون إىل مصر ؟س: 
ويستعبدوا أهلها  أرضها ليحتلواج  

  )وجودها(وحيطموا كيانها 
من أين جاءت احلمالت الصليبية ؟ س: 

 وإىل أين وجهت محالتها ؟
ومن  من بريطانيا وفرنسا والنمساجاءت  

كل مكان فى أوربا ووجهت محالتها إى 
 الشام وآسيا الصغرى ثم مصر

يف أي املواقع انتصر صالح الدين س: 
 عليهم ؟ 
 هج 583ة سن حطنييف موقعة 

ماذا تعرف عن أخالق صالح الدين ؟ س: 
 واذكر أدلة على ما تقول 

كان شهمًا نبياًل يف معاملتهم حني فتح 
حيسن معاملة اهلل عليه بيت املقدس وكان 

أسراهم ويدفع الغرامة احلربية عن 
  فقرائهم ويعفى منها نساءهم وأطفاهلم

 متى فتح بيت املقدس ؟س: 
هـ بعد هزمية الصليبيني يف  583سنة 

 موقعة حطني          
اذكر قصة تؤكد من خالهلا نبل س: 

 وشهامة صالح الدين ؟                   
طفلها فذهبت إى  فقدت امرأة مسيحيةان 

صالح الدين تبكى وتصرخ وهى حتكى 
قصة طفلها فرق قلبه وفاضت دموعه 
حتى وأمر بالبحث عن الطفل فى كل مكان 

إننا حنارب ): عثر عليه ورده إى أمه قائال 
قوما طلبوا حربنا ولسنا حنارب النبل 

 (واإلنسانية 
إننا حنارب قوما من القائل  ملن ؟ ):س

طلبوا حربنا ولسنا حنارب النبل 
 ( ؟واإلنسانية

 مسيحية  امرأةج صالح الدين الي 
ما رد فعل الصليبيني بعد هزميتهم س: 

 يف معركة حطني ؟
أرادوا أن يثأروا هلزمية أجدادهم فجهز 
لويس التاسع محلة صليبية لغزو مصر 

 ولكنه ُهزم 
ما الذكريات اليت اراد لويس التاسع  :س

 ؟ ان ينتقم من مصر بسببها
هزمية الصليبني قبل ذلك من صالح ج 

الن جيش صالح الدين كان من  الدين
 مصر 

أين نزلت احلملة الصليبية ؟ وكم س: 
 وملاذا ؟بقيت ؟ 

ليستكمل  أشهر(  6)وبقيت  دمياطنزلت 
 لويس معدات محلته 

كيف هدد لويس التاسع ملك مصر  :س
 الصاحل جنم الدين أيوب ؟ 

 بعرب األندلس اإلسبانفعل ج هدده مبا 
ما موقف الصاحل  جنم الدين ايوب من  :س

 رسالة التهديد 
وطلب من بهاء الدين بن شداد ج غضب 

 يكتب رسالة تهديد 
) أما من القائل ملن ؟وما املناسبة ؟ س 

بعد فقد وصل كتابك وانت تتوعد بكثرة 
 أصحاب جيوشك ولكنك نسيت أننا أرباب )

السيوف وما قتل فرد مننا إال  (م رب 
جددناه وال بغي ) ظلم ( علينا باغ ) 

ة ( إال دمرناه ولو رأيت حد اظامل ج بغ
سيوفنا لكان لك تعض اناملك ) أطراف 

من الندم والبد أن تزل (األصابع م أمنلة
  (؟بك القدم يف يوم أوله لنا وآخره عليك

لويس الي  بهاء الدين بن شدادج  القاضي 
ملك فرنسا ردا علي رسالة  التاسع

 التهديد
هان ( اخلطب × كيف عبم ) صعب  :س

) املصيبة ( علي شجرة الدر أو ما ساعة 
الفرج × الضيق واحملنة ) الشدة والبالء 

 ج احملن ( ؟ 
 موت زوجها -1ج 
 استعداد الصليبيون لدخول املنصورة -2

ماذا حدث عندما كان الصليبيون س: 
 يستعدون للزحف على املنصورة ؟

 دتويف امللك الصاحل ملك البال
ملاذا أخفت شجرة الدر على اجلنود س: 

 نبأ وفاة زوجها ؟
ألن ذلك يضعف من عزائمهم ويثري 

التفكك يف صفوفهم وينتهي األمر إى هزمية 
 حمققة 
ما الدور التارخيي الذي قامت به س: 

 شجرة الدر ؟
ـ كتمت نبأ وفاة زوجها امللك الصاحل  1 

 جنم الدين حتى ال تضعف عزمية اجلنود
جثته ووضعتها يف صندوق من  حنطت-2

 خشب الصندل وارسلتها جلزيرة الروضة
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ارسلت رسالة البنه توران شاه تطلب  -3
 حضوره للمنصورة 

نهضت بتصريف شئون امللك وتدبري  -2 
أمر احلرب وإصدار األوامر باسم زوجها 

 إى اجليش 
 حالة اجليش تتابع  -3 
 ترسم خطط القتال  -4 
 حركات العدو تتابع  -5 
ألفت فرقة تشبه الفدائيني تنقض  -6 

 على معسكرات الصليبيني
كونتها  اليتما دور فرقة الفدائيني س: 

 شجرة الدر 
على معسكرات  ) تهاجم ( تنقض 

فتخرب املنشآت وحترق اخليام الصليبيني 
وتقتل اجلنود وتثري اخلوف والقلق يف نفوس 

 األعداء 
او) املعركة  الكربى س: ما اسم املعركة

 اليت انتصرت فيها شجرة الدر؟ الفاصلة (
 املنصورة -1
 شوارعيف  واالطفال شارك الرجال -2

 متاريس  املنصورة ومن فوق املنازل واقاموا
) االت توضع يف الشوارع م مرتاس ( يف 

 الشوارع وهرب لويس مع فلول) بقايا م فل (
 داروقبضوا علي لويس التاسع وسجنوه يف 

 ودفع فدية لقمانابن 
 ) التتار( ما املوطن األصلي للمغولس: 

 ؟ ومتى ظهروا ؟ 
بالد منغوليا مشالي الصني / وظهروا  -1 

  امليالدي( 13) يف القرن 
 من قائد املغول ؟ س: 

 قائدهم )هوالكو( 
 من اخلليفة العباسيهوالكو ماذا طلب :س

 وما موقف اخلليفة ؟ حاكم بغداد 
أرسل رسله إى اخلليفة وطلب منه ج 

رفض اخلليفة واخلضوع واالستسالم 
 العباسى طلبهم وردهم يف كربياء

ماذا فعل املغول بعد رفض اخلليفة س: 
 العباسي االستسالم ؟

انطلقوا جبيشهم مكتسحني أرض العراق 
كعبة حتى وصلوا إى حدود بغداد 

 اجملانيقونصبوا حوهلا )مقصد ( العلماء 

تقدفها ( منجنيقم  ترمي احلجارةاله )
 بالسهام والصواعق حتى سلمت بغداد 

كم استمرت الدولة العباسية قبل  :س  
 تدمريها علي يد املغول أو التتار ؟ 

 قرون  مخسةج 
 كيف وصل املغول إىل حدود مصر ؟س: 

استولوا على الصني وإيران والعراق وبالد 
 الشام حتى وصلوا إى حدود مصر 

الذي كان يعتقده املغول بالنسبة ما س: 
 ملصر ؟

 كانوا يعتقدون أن مصر ستسلم هلم 
 ما موقف املصريني يف ذلك الوقت ؟س: 

شعب مصر أن خيضع أو  ) رفض (أبى  
يلني وأبى أن يستسلم وعزم على أن يقف 

 يف وجه هؤالء الغزاة يف عزم وقوة وإميان
 ؟ ضد املغول من حاكم مصر س: 

 املغول ؟ ةس كيف استعد قطز ملعرك
وأرسل األئمة ليدعوا الناس للتطوع فى 
اجليش  واجلهاد يف سبيل اهلل / ويثريون 

احلماسة يف الصدور ويثبتون اإلميان 
 والنصر يف القلوب والنفوس     

 ؟ما الذي كان قطز يتوقعه س: 
 أن املغول يفكرون يف دخول مصر ج 

ما موقف س ماذا ارسل  هوالكو لقطز و
 قطز ؟

حيملون  من رجاله ( 4) أرسل هوالكو  ج
 تهديدإى قطز رسالة 

)من ملك امللوك من القائل ملن ؟ س:
شرقًا وغربًا يعلم امللك املبفر قطز وأهل 
 لكته أننا جند اهلل يف أرضه سلطانًا على 

به غضبه ليس لكم من  ) نزل (من حل
 ) خوف (  سيوفنا خالص وال من مهابتنا

خيولنا سوابق  ) مفر ومهرب (مناص
 ) نوافذ م خارق (وسهامنا خوارق

وسيوفنا صواعق وقلوبنا كاجلبال وعددنا 
كالرمال فمن طلب حربنا ندم ومن قصد 

 أماننا سلم (
 ج رسل ملك املغول هوالكو الي قطز

 
 

ما رد فعل املصريني على رسل س: 
 هوالكو ؟

استقبل املصريون رسل املغول يف كربياء 
 وسخرية تليق بهم 

 س ما موقف قطز من الرسل االربعة ؟
أمر قطز بقتلهم وعلق رءوسهم على ج 

  باب زويلة
 (اجلولة األوىل)كيف ربح املصريونس: 

 ؟ ضد املغول 
يلتقى باملغول يف بالد حيت قواته  مجع-1

 الشام قبل قدومهم إى داخل مصر 
 جبيشه إى فلسطني ومل يتوقعوصل -2

 جمئ جيش مصر بهذه السرعة املغول
قائد املغول فى جنوبي  تخليف -3 

فلسطني عن غزة فدخلها جيش مصر 
 وهكذا ربح اجلولة األوى 

باجلولة  املصرينما ا ر االنتصار علي  :س
 االولي ؟

 زادهم ثقة على ثقة وإميانًا فوق إميان
 س ما شعار قطز يف املعركة ؟ 

 ج وا اسالماه
 يف معركة عني جالوتما اخلطة س: 

 ؟)اجلولة الثانية (
يف مواجهة املغول  االعتماد على املشاة-1

والرجوع  التظاهر باالنهزام والفرارثم 
للوراء وعندما ضغط املغول علي قلب 

اجليش املصري نفذت اخلطة بالرجوع للوراء 
 رجع اجليش مرة اخري  فجأةثم 
يهجم الفرسان بقيادة بيربس فيختل -2

 توازن األعداء 
؟ ومتى  مع الفرسان  وما دور بيربس :س 

 ؟ عني جالوتعركة محد ت 
ج هجم علي الباقني من جيش املغول 

  من الصباح للظهر - وطاردهم بالفرسان
ملاذا معركة املغول يوما جميدا يف  :س

× تاريخ العامل املتمدين ) املتحضر 
 املتخلف ( ؟ 

 ج ألنه أنقذ العامل كله من خراب املغول 
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ما اسم املعركة اليت انتصر فيها قطز س: 
 ؟ وأين كانت 

عند قرية امسها) عني جالوت( / وكانت 
صغرية تقع على منابع نهر عني جالوت 

 بأرض فلسطني
ملاذا مسيت معركة عني جالوت بهذا س: 

 االسم ؟
ألن املعركة كانت عند قرية صغرية تقع 

عند منابع نهر جالوت اليت تتفجر من 
 عيون اجلبال 

 4 - مصر الثائرة
ماذا فعل نابليون قبل نزوله : 1س

 اإلسكندرية ؟
 مد كريم حمافظها حملأرسل رسوله -1
يؤمنه على مركزه ويعرض عليه البقاء  -2

يف منصبه إذا هو ساعد اجليوش الفرنسية 
 على النزول إى أرض الوطن

اظ الرباقة فعه االلدس من الذي مل خت
 ريسة ؟فه دوابي يرتك بال

 حممد كريم
ما موقف حممد كريم من مطلب : 2س

 نابليون ؟ وعالم يدل ؟
أن يرتك بالده فريسة  ض فاو ر أبى -1

 هلذا األجنيب 
قبض عليه نابليون وأرسله إى القاهرة  -2

 حملاكمته 
يدل على حبه للوطن وتضحيته  -3

 ووطنيته
ما احلكم الذي صدر ضد حممد كريم  : 3س

للمجلس  احلكمومن الذي أوصى ب
 العسكري؟ 

القتل رميًا بالرصاص مع مصادرة  -1 
يفدي نفسه بـ )ثالثني  او أمواله وأمالكه

 ألف ريال( 
 بذلك )نابليون(الذي أوصى  -2
 
 
 
 
 

)حلبة أيها القوم من القائل ملن : 4س
أما حياتي فلست متمسكًا بها وال حريصًا 

عليها فهي منهية يف وقتها احملدد هلا 
وقد قال اهلل يف كتابه العزيز )قل لن 

 يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا(
 رنسينيفكريم الي القضاة ال دحمم
من الزعيم الذي التف حوله الشعب : 5س

 بعد وفاة حممد كريم ؟ وماذا فعل ؟   
 عمر مكرم  -1
تقدم الصفوف وراح يشعل حب   -2

الوطنية يف الصدور وينظم الصفوف يف كل 
حي ويف كل مكان حتى أنزلت املقاومة أكرب 
اخلسائر بعساكر نابليون غري أن نابليون 

 متكن من االنتصار بقوة مدافعه
كان حلى احلسينية دور كبري فى : 6س

 ؟( ورة القاهرة االولي)او إزعاج نابليون
هى أحد أحياء القاهرة التى  احلسينية -1

 أزعجت نابليون
وأنزلت بعسكره أكرب اخلسائر ففيها  -2 

حتصن اجملاهدون من الفتيان وأبناء البلد 
 من ذوى املهن املختلفة 

 )اجلزارين( القصابنيبطولة ظهرت  -3
كيف متكن نابليون من االنتصار يف  7س 

 حي احلسينية ؟ 

 بقوة مدافعه وكثرة عتاده
ما الذى آمن به نابليون بعد : 8س

لقيها من الشعب  اليتاملقاومة الشديدة 
 ؟املصري

آمن أنه أمام شعب عنيد لن يسكت حتى 
تعود له حريته واستقالله ويرحل 

الفرنسيون عن أرضه وأنه لن تهدأ ثورة 
 هذا الشعب  إال إذا حتققت مطالبه كاملة 

متى غادر نابليون مصر ؟ وملاذا ؟ : 9س
 ومن الذي توىل القيادة بعده ؟

 م 1166أغسطس   -1
بتدهور مركز فرنسا عندما علم  -2

 احلربي يف أوربا 
 )كليرب(الذي توى   -3
القاهرة الثانية  ورة  يفث دماذا ح10س

 ؟يف عهد كليرب 
 فاقت كل حد -1
عاون اجلميع رجاال ونساء كبارا ت -2 

وصغارا فهذه سيدة جتود حبليها وهذه 

عذراء جتود مبهرها وهذا ثرى جيود بأرضه 
 وهذا مواطن جيود بنفسه وروحه

 يفما الدور الذى قامت به النساء : 12س
؟                                                                    الثانية القاهرة ورة 

 خدمة الثوار وإعداد الطعام -1
يأخذن جنود فرنسا إى املنازل القريبة   -2

 للقضاء عليهم ودفنهم حتت الثرى . 
ماذا فعل كليرب ليخمد  ورة : 13س

 ؟القاهرة الثانية
 الثقيلة باملدافع القاهرة حاصر -1
 خيم حتى الشعب إى األغذية وصول منع -2

  القاهرة أهل على اجلوع شبح
 يوما 31استمرت  -3      

 املؤرخون  ورة القاهرة الثانية ؟ فس مبا وص
 فاقت كل حدج 
 هل اندلعت  ورات حملية ؟ وضح 14س  

امتدت املقاومة إى منطقة البحر  ألنهانعم 
 ومنطقة الصعيد  الصغري

من بطل املقاومة يف منطقة البحر : 15س
 الصغري ؟

وكان زعيما ملنطقة املنزلة  حسن طوبار
 وكان ميتلك مراكب صيد كثرية 

ما الذي قام به ملواجهة محلة : 16س
 نابليون ؟

اتصل مبشايخ القرى وراح ينظم صفوفهم 
 وحيرك فيهم روح الوطنية 

 أين تقع منطقة البحر الصغري ؟: 17س
  وحبرية املنزلة ةتقع بني املنصور

 ماذا حدث يف معركة اجلمالية ؟  18س
إى  واسفنهم واجته رنسيون فال جهز -1

 بلدة اجلمالية 
 وحلتثم  دالبل ةمبحاذانهم فسوصلت  -2

 يف حبر أمشون من قلة املياه فيه  ن فالس
وابل هم بمطرووالفرصة  املصريون انتهز -3

 من الرصاص واألحجار 
 مخس ساعاتعركة استمرت امل -4
انتهت بانتصار املصريني وانسحب   -5

 النار يف البلدة  لواشعاالفرنسيون ولكن 
  معركة اجلمالية ؟ انتصار ما أ رس 

 املصريرفعت الروح املعنوية للشعب 
 معركة يفحسن طوبار  وردما : 23س

 دمياط . وضح ذلك .
 ليلة يف أهلها طوبار حسن عاون -1

 م1168 سنة سبتمرب من 16
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 لدمياط اجملاورة البالد أهل حترك -2
 ( طوبار حسن) سفن وحتركت

اجلنود الفرنسيون مع اشتبك حسن  -3
يف املواقع األمامية  (املقيمني) املرابطون
 للمدينة 

ع جرتافة درنسيون مساعفطلب ال -4
 املصريون لقرية الشعراء

علل تراجع املصريني إىل قرية  24س
 الشعراء ؟    

 ليتحصنوا بها ويتخذوها معسكرًا هلم 
 س ماذا أراد اجلنرال فيال ؟

 ج أن يضم حسن طوبار إليه يف املعركة
 مدى امتدت الثورة ؟  أيإىل : 25س

وقتلوا  )عزبة الربج( أهاليثار  -1 
 احلامية الفرنسية 

 اأخذو وتربص سكان )ميت اخلولي( -2
السفن احلاملة للجنود الفرنسيني 

 ويهامجونها وقتلوا كثريًا منهم
 عل ؟فوماذا  ما موقف اجلنرال فيال ؟

 . جن جنونه وفقد أعصابه -1
 ويقتلون وينهبونها القرى قتحما  -2

 يشعلون ثم ورجاهلا وأطفاهلا نساءها
 النار فيها

س ماذا قرر نابليون للقضاء علي الثورات  
 احمللية ؟ 

 مجع جنوده  -1ج 
نصحوه بالقضاء على بلدة املنزلة  -2

 بلدته والقضاء علي حسن طوبار يف
ماذا فعل بونابرت للقضاء على : 26س

 بلدة املنزلة ؟ 
إى بلدة  وحبرية بريةتني إرسال محل -1

 املنزلة ولكنه مل ينجح فى محلته 
ملاذا فشلت محلة نابليون على : 27س

مدينة املنزلة ؟ أو ما اخلطة اليت وضعها 
 حسن طوبار ؟

فشلت ألن احلملة األوى عندما وصلت  -1
 متامًا من أهلها وجدت املنزلة خاليةلرب ل

البحر فوجئت مبراكب من أما القادمة  -2
 بقرية املطريةم عليهم جته حسن طوبار

 وقضت عليهم 
 ؟قرية املطرية  يفث دماذا ح 27س  

هجموا على سفن الفرنسيني الذين جاءوا 
 من ناحية البحر .

 أين اجته الفرنسيون يف الصعيد ؟  28س 
 قرية جنوب قنا وهي جنع البارودج يف 

ما موقف أهل بلدة جنع البارود : 28س
عندما رأوا سفن العدو ؟ وكم عدد 

 السفن ؟
إى النيل  واغضبوا واندفعوا حنوها ونزل-1

واستولوا على ما فيها من  هاساحبة حنو
 ذخائر و بنادق

مهامجة السفينة اليت كانت حتمل   -2 
 القائد الفرنسي حتى مالت إى الشاطئ 

  سفينة 12عدد السفن  -3
ألنه مل يشأ أشعل النار يف خمزن البارود  -4

 أن يرتك سفينته للثوار
لفظ أنفاسه األخرية على الشاطئ بعد  -5
    وقد أنهكه اإلعياء الشبان دانقذه اح أن
ما رد فعل الفرنسيني على ما : 30س

 فعله املصريون يف الصعيد ؟
تتابعت هجمات الفرنسيني على طول الطريق 

من أسوان إى قوص وأخذت الثورات تغزو 
 الصعيد كله من الشمال إى اجلنوب 

 من قائد املقاومة يف أبنود ؟: 32س
 أمحد األبنودي

من القائل ملن ؟ ) لقد عزمت أن آ ار  33س 
من الفرنسيني الذين جاءوا الغتصاب أرضنا و 

 ذلك موتي ونهاييت يف  نوبالدنا ولو كا
 إى أهل قرية ابنود األبنوديج أمحد 

 ؟قرية ابنود  يفث دماذا ح س 
 هجم عليها الفرنسيون -1ج  
فتحصن أمحد األبنودي وأصحابه يف -2

( بالبلدة ويطلقون  موقع حصني ) قوي
 الرصاص عليهم

 فاشعل الفرنسيون النار يف القرية  -3
 وضح بطولة أمحد األبنودي ؟: 33س
استمر أمحد يف املقاومة واختبأ بقصر  -1

 مهجور ألحد املماليك ومسجد قريب منه 
ضرب الفرنسيون النار يف املسجد والقصر  -2

 ودخلوا املسجد والقصر واصابهم االغشاء 
 ) االغماء ( 

لكن قد صعد أمحد للمئذنة و بدأ يضرب  -3
الرصاص عليهم ويف الليل غري مالبسه 

ووضعها على املئذنة ويف الصباح ختيل أحد 
اجلنود الفرنسيني أن أمحد واقف على املئذنة 

 وال يتحرك فصعد ومل جيده

5 - إرادة الشعب وعزل 
 الوالي الرتكي خورشيد

حلاكم العادل س كيف يتعامل الشعب مع ا 
ولكنه  حكان متسام شعب املصري؟ أو ال

 يرفض ظلم احلكام ؟ وضح ذلك 
فإذا مل  ذرا وناصحاحمج ألنه يقف يف البداية 

يثور ملطالب الشعب  كميستمع احلا
 م .ويتمرد الشعب وخيلعه من احلك

ملاذا  ار الشعب على الوالي الرتكي : 1س
 خورشيد ؟

مستبد ألنه حاكم ظامل فاسد وحاكم  -1
قاسي ال حيب شعبه وال يعرف الرمحة 

 بالناس
كل همه فى احلياة أن جيمع املال لينفقه  -2

كان يستعني فى وعلى مالذه ورغباته 
 حكمه جبنود غري مصريني 

 ما صفات خورشيد ؟ :2س
فاسد  ظامل مستبد  قاسي , ال حيب  -1

الشعب املصري , وال يعرف الرمحة بالناس 
لينفقه على مالذه و و كل همة مجع املال 

 رغباته الشريرة .
متى قامت الثورة ضد خورشيد ؟ : 3س

 وما السبب ؟
  م1885مايو سنة   -1
عندما اعتدى جنود خورشيد على  -2 

األهالي اعتداًء مؤملًا ونهبهم ما يف احملالت 
 وبسبب ظلم خورشيد

اذكر اجلرائم اليت ارتكبها جنود : 4س
 ؟م 1805مايو سنة خورشيد فى 

قاموا باالعتداء على األهالي و سلب ما يف 
 احلوانيت اوجيوب املارة و نهب ما يف 

 احملالت و خطف بضاعة البائع اجلائل .
ما موقف الشعب من خورشيد : 5س

 وجنوده ؟
أنه ليس من الشرف واألمن والكرامة  -1

 أن يسكت على هذا الفساد
فثارت مجوعه وانطلقت يف الشوارع   -2

وامليادين شبابًا وشيوخًا وصغارًا وكبارًا 
 يهتفون بسقوط خورشيد وجنوده
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ملاذا جلأت مجوع الشعب للمشايخ : 6س
 والعلماء فى ذلك الوقت ؟

 الناس عند عظيمة مكانة هلم -1
 كانوا موضع احرتامهم وتقديرهم  -2

وضح موقف العلماء ؟ وما املطالب  :7س
 اليت قدموها خلورشيد ؟

 اجتهوا إى دار احملكمة العليا 
 البالد من األجانب اجلنود خروج -1

 البحري الوجهني بني املواصالت عودة-2 -1
 والقبلي

 غري من جديدة ضرائب فرض عدم -3
 الشعب وزعماء العلماء موافقة

                            ما موقف خورشيد من مطالب الشعب ؟    :8س
ضحك وسخر وأنكر حق الشعب يف هذه 

 املطالب 
ما موقف العلماء والزعماء بعد : 9س

 مطالبهم ؟ الرتكيرفض الوالي 
 ازدادوا غضبًا وثورة وقرروا خلعه 

ماذا فعل الشعب بعد رفض : 10س
 الوالي مطالبه ؟

خورشيد فى قلعته  قرر الشعب حماصرة
واندفعت اجلماهري مزودة بالسالح 

والبنادق حتاصر خورشيد وقلعته ورفضت 
طوائف الشعب أن ترتك مكانها حتى 
خيضع خورشيد إلرادتها ومطالبها أو 

 يرحل عن هذه الديار .
) كيف ال  وملن قاهلا قائلالمن : 11س

تطيعون أولي األمر منكم وأنتم رجال 
 الدين( ؟ وماذا كانت اإلجابة ؟

 القائل )رسول خورشيد( -1
 قاهلا لـ )عمر مكرم(  -2

ال نطيع إال حنن  )قائل وملن المن س 
الوالي العادل وخورشيد أبعد ما يكون 

اية طاعة جتب علي عن العدل والرمحة 
 طغيالشعب هلذا الوالي الذي استبد و

) ظلم ( الذي يعرف غري السلب والنهب  
 م قال قل خلورشيد إنه ليس الوالي الذي 

  ( ؟علي الشعب طاعته بجت
 خورشيد عمر مكرم الي رسولج 
ما حجة عمر مكرم يف عدم : 12س

طاعتهم خلورشيد ؟ وماذا قال لرسول 
 خورشيد ليبلغه له ؟

ألن خورشيد ال يعرف غري السلب  ج 
والنهب والتعذيب وألنه سلب الشعب 

 حريته

س من القائل ملن ؟ ) لقد أدركنا غضب 
الشعب املصري ومترده عليك وادركنا انه من 
اخلطأ تأييدكم يف سياستكم اليت أ ارت الشعب 

 لكم حتقيقا لرغباته (زورأينا أنه البد من ع
   دج سلطان تركيا إى والي خورشي 

ملاذا عزل الوالي الرتكي : 13س
 )خورشيد( ؟

 تهدئه لشعب مصر الغضب الثائر
 

شعب رشيد ومحلة  -6
 م 1081فريزر عام 

 

إىل  ريزرف ميت وصلت احلملة اإلجنليزية: 1س
 اإلسكندرية؟ 

 م1881يف منتصف مارس سنة 
من حمافظ إسكندرية يف ذلك الوقت  :2س

 ؟ وما موقفه من احلملة ؟ وملاذا ؟
 أمني أغا -1
 موقفه استسلم وسلم اإلسكندرية  -2

 لإلجنليز بدون مقاومة  
ذلك ألنه تركي األصل ال جيري يف عروقه  -3

 الدم العربي األصيل
 كم كانت حامية رشيد ؟ : 3س

 سبعمائة جندي  
ما موقف حمافظ رشيد عندما علم  س

 ؟ ريزرفمحلة  اإلجنليز مبجيء
والتجار  مجع العلماء واألعيان واألدباء

وكبار رجال احلامية وخمتلف طوائف 
للتشاور يف هذا البالء الشعب يف مؤمتر

 الزاحف حنوهم
خري حمافظ رشيد أهل رشيد بني أمرين : 4س

 فما هما ؟ وما الذي اختاره الشعب ؟
أن يصمدوا لعدوهم ويستشهدوا يف  -1

 دفاعا عن الوطن سبيل الوطن 
 أن يكتبوا ألنفسهم الذل والعار  -2

 حمافظ رشيد هلم  واهلوان وهذا ما ال يرضاه
 األمر األول  وااختار -3
 ما الدور الذي قام به األدباء ؟: 5س

حيفظون الشعب األناشيد الوطنية 
اليت ترددها اجلماهري فكان هلا أثر 

 يف بعث احلماسة يف النفوس
ملاذا أرسل حمافظ رشيد رسله خارج : 6س

 املدينة ؟
 ليخربوه مبوعد قدوم جيش اإلجنليز  -1

كيلو  4 دليز علي بععنما رأوا االجن -2
 ظفاخربوا احملا

ما اخلطة اليت وضعها حمافظ رشيد : 7س
 للقضاء على اإلجنليز ؟ 

انسحاب اجلنود من خلف األسوار إى  -1
 داخل املدينة                 

إخالء شوارع املدينة واالختباء يف  -2
املنزل واملتاجر                                                                   

نود مع أهل رشيد على اجلتوزيع  -3
 املنازل الواقعة يف شارع )دهليز امللك( 

فتح الباب الغربي املتصل بدهليز  -4
 امللك
املنازل ملاذا وزعت اجلنود على : 8س

 الواقعة يف شارع دهليز امللك ؟
ألنه املدخل الرئيسي ملدينة رشيد  -1

  وهو الذي سيدخل منه اإلجنليز
متى دخل اإلجنليز املدينة ؟ كيف : 9س

 كانت حالتهم ؟ وملاذا ؟
 عند الظهر -1
بسبب الطريق  التعب شديديكانوا  -2

الرملي بني اإلسكندرية ورشيد وبسبب 
 القيظاو شدة احلر 

 ماذا أعجب الغزاة يف رشيد ؟: 10س
 واسعة  ال يحاء اوفال دائقراقهم احل -1
 مياه النيل العذبة اجلارية -2
أشجار  -4ضفتيه املزينتني باخلضرة  - 3

 النخيل العالية على جانيب النيل
 ذلك ؟ دليز بععل االجنفس ماذا 

 أوا يضحكون ويتكلموندخلعوا اسلحتهم وب
 ؟درشيصف املعركة : 11س
بالرصاص من  هميانهال املصريون عل -1

 شرفات املنازل ونوافذها 
خرج اجلنود واألهالي وقاتلوا اإلجنليز  -2

 بالسالح األبيض
 وضح دور النساء يف املعركة .: 12س

ينشدن األناشيد ويضربن بالدفوف إلثارة 
 احلماسة يف اجلنود املصريني .
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 رابعا التعبري
 إلجازةاكتب برقية لصديق تدعوه  – 6

 الصيف 
  ------املرسل اليه 

 ----------العنوان 
صديقي العزيز ادعوك لقضاء اجازة الصيف 

 مع االسرة 
 ------املرسل                             

 ---------العنوان 
اكتب الفتة او ارشاد عن اهمية  – 2

 الرياضة 
 الرياضة مهمة للجسم

اكتب اعالن عن قيام رحلة  – 3
 السكندرية 
عن القيام برحلة الي ------تعلن مدرسة 

 ----املوافق  -----وذلك يوم  ------
 باشرتاك 

ومن يرغب االشرتاك التوجه  ------قيمته 
 ملشرف الرحالت 

 -----مشرف الرحالت 

 اإلبداعيالتعبري 
  موضوع عن الوطن

 هم العناصر : أ
 مفهوم الوطن  - 1
دور االسرة يف تربية االبناء علي  – 2

 حب الوطن . 
 . -----دور وسائل االعالم يف  – 3
 .  -----دور الدين يف  – 4
 اهمية الوطن . – 5
ما دور الفرد واجملتمع يف احلفاظ علي – 6

 الوطن 
 
 

 ) املوضوع (
احلمد هلل الذي لواله ما                  

جري قلم وال تكلم لسان , والصالة 
والسالم علي سيدنا حممد كان 

افصح الناس لسانا  واوضحهم بيانا 
ثم اما بعد : انه من دواعي سروري 

ان اكتب يف هذا املوضوع اهلام , الدي 
يشغل بالنا مجيعا ملا له من اثر كبري 

وهو موضوع يف حياة الفرد واجملتمع 
ن حيث انه موضوع جيري يف كل الوط

 عروق كل ابنائها.
ان مصر عظيمة علي مر                      

الزمان , فهي املثال للسمو والعلو 
والعظمة والرخاء والعال ولذلك ان 

مصر مهد احلضارات والعلوم 
والفنون , واصبح ابناء مصر اصحاب 

حكم وسلطان علي مر العصور , 
دهم النهم اكملوا تقدم اجدا

بالكفاح والعمل حيت ترفع مصر 
 رأسها اما دول العامل . 

ان حب مصر جيري يف                       
عروق كل ابنائها , ويضحون من اجل 

ضد كل دخيل  بأرواحهممصر 
مستعمر الن املصري حيارب 

بعزميته واصراره وارادته من اجل 
رفعة الوطن اما املستعمر حيارب من 

اجل اطماعه واغراضه اخلبيثة 
 اليت تعرب عن وحشية االستعمار . 

والدليل من القران علي                          
 اهمية الوطن

  -----" رب اجعل هذا البلد امنا "  
 دخلوا مصر ان شاء اهلل امنني " " ا

 والدليل من الشعر                        
 -مصر اليت يف خاطري ويف دمي 

 احبها من كل روحي ودمي 
فمصر احق ان نبذل من اجلها                  

من امجل بالد العامل  ألنهاارواحنا , 
اليت جيب ان نضحي من اجلها بكل 

 طاقة بداخلنا
اية ال املك اال ان اقول انين ويف النه

عرضت رأي  لعلي قد وفقت يف كتابته 
والتعبري عنه واخريا ما انا اال بشر قد 

اخطئ وقد اصيب فان كنت قد 
اخطئت فارجوا مساحميت وان كنت 
قد اصبت فهذا كل ما ارجوه من اهلل 

 عز وجل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلسلة اخلالصة 

 اللغة العربية  يف

ال خيرج عنها 
 االمتحان 
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	س- كيف يحصل الإنسان على الشخصية القوية, كما فهمت من نصائح لقمان الحكيم؟
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	ج- ينتشر الحب والمودة بين الناس ويترابط المجتمع .
	س-  ما أثر وصايا لقمان في حياة الابن أو الإنسان بصفة عامة ؟
	ج- يعيش الابن ( الإنسان) سعيدا في الدنيا ومحبوبًا من الناس ويرضى عنه الله ويدخله الجنة.
	س- ما الوصايا التى اشتملت عليها الآيات السابقة؟
	ج- الوصايا التي اشتملت عليها الآيات هى:
	- إقامة الصلاة.
	- حرص الآباء على سعادة الأبناء.
	- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
	- الابتعاد عن الأعمال السيئة.
	- الصبر وتحمل الشدائد ، ومواجهة المواقف الصعبة.
	- التواضع مع الناس ، وعدم التعالي عليهم.
	- الاعتدال فى المشي بين الإبطاء والإسراع.
	- مراعاة آداب الحديث مع الناس.
	س: ما المقصود ب " شدت لشعلته الرحال "؟
	ج : المقصود الارتحال والسفر لطلب العلم .
	س : علام يدل حنين الشاعر إلى الطفولة ؟
	ج : يدل على براءة الطفولة .
	س : ماذا كان يطلب الشاعر في طفولته ؟
	ج : كان يطلب العلم .
	س : في مطلع القصيدة موسيقى ما مصدرها ؟ وما أثرها ؟
	ج : مصدر الموسيقى : التصريع  بين شطري البيت الأول في " بالي ، خيالي " وأثره يطرب الأذن ويلفت الانتباه .
	س : اذكر محاسن فترة الطفولة لدي الشاعر ؟
	- من محاسن فترة الطفولة لديه :-
	أ - اللهو البريء والتمتع بتلك الفترة وجمالها .
	س: كيف رأى الشاعر طفولته ؟ وماذا وجد فيها ؟
	س: لِمَ اشتاق الشاعر إلى طفولته؟
	س: لماذا يشتاق الناس ُ إلى مرحلة الطفولة ؟
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	الإجابة
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	س : بم أوصى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ ولماذا؟
	ج : أوصى الرسول ( صلى الله عليه وسلم )  بأن يعامل المسلمون أهل مصر بالخير والإحسان لأن لأهل مصر حرمة وحق وقرابة بينهم والعرب .
	س: في الحديث ما يدل على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟ .
	ج : أخبر الرسول ( صلى الله عليه وسلم )  أصحابة بفتح مصر قبل فتحها بوقت طويل, وقد صدق كلام الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتم فتح مصر في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( صلى الله عليه وسلم ).
	س: ما المقصود بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( ذمة ورحماً ) ؟.
	ج : الذمة: هي الحرمة والحق والعهد  ، الرحم : هو القرابة .
	س : بم وصّى النبي أصحابه في هذا الحديث ؟
	ج :  وصّى النبي خلفاءه وأصحابه وقواده أنْ يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة ، لأنهم أصحاب حرمة وحق ورحم                                                                                                                              س: ما المقصود بالرحم والذمة...
	ج : الرحم يتمثل في:
	أ- أن السيدة " هاجر" أمّ سيدنا إسماعيل ، ابن نبي الله إبراهيم عليه السلام من المصريين0
	ج : في توصية النبي صلى الله عليه وسلم ، بمصر تشريف عظيم لها ولمكانتها في التاريخ قديماً وحديثاً
	س:فى الحديث وصية وتعليل لها 0 وضحهما
	ج : أوصى الرسول ( صلى الله عليه وسلم )  بأن يعامل المسلمون أهل مصر بالخير والإحسان لأن لأهل مصر حرمة وحق وقرابة بينهم والعرب .                                                                                                                             ...
	ج :   لأن الرسول ذكر في الحديث كلمة القيراط ولقد كان القيراط ، وما زال جزءاً من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما كالأرض 0 وكان أهل مصر يكثرون من استعماله في حياتهم والتحدث به0 ومن هنا كانت الإشارة واضحة إلى أهل مصر 0                                      ...
	ج: يدل على أمانته العلمية في نقل الحديث عن أبى ذر عن النبي
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	ج : السبب هو طول غياب أبنائها عنها خاصة النابهين منهم وهو عتاب حميم كعتاب الأحبة أو عتاب الأم لأبنائها .
	س:دلل الشاعر على قوة الترابط بين أبناء الوطن وضح ذلك .
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	- أسلوب استفهام غرضه اللوم والعتاب .
	- التصوير في البيت الثالث هو (تناسلت الأحقاب) تصوير للأحقاب بأشخاص تتناسل تحت ظل مصر ومجدها وجاءت جمعاً للشمول .
	س:ما دور الكتب السماوية ؟
	ج : جعلت المصريين أمة واحدة متمسكة بالحق والهداية.
	س:ماذا أفاد الجمع بين الإنجيل والقرآن ؟
	ج : أفاد شرفها ومجدها فهي أمة قامت على دين الله .
	س:  ما الجمال في "إذا ما دعت ابنها نهض "؟
	ج : تصوير مصر بأم تستنجد بأبنائها للدفاع عنها وهذا يدل على ثقتها فيهم .
	س: عين في الأبيات أسلوب نفي وشرط .
	ج: فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا أسلوب نفي  وإذا ما دعت مصر ابنها نهض أسلوب شرط.
	س :ما الدليل على صفة التضحية لدى المصريين ؟
	ج : إذا استغاثت مصر بأبنائها نهض المسلم والمسيحي للدفاع عنها لا فرق بينهما كلاهما يضحي بكل ما يملك .
	س : نهض لنجدتها – جاء لنجدنها . أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟
	ج :  الأجمل : نهض لنجدتها ؛ لأنه يدل على سرعة الاستجابة لنصرة الوطن
	س : ما الذي شهد به سيدنا موسى ؟ و ما دلالة ذلك ؟
	ج : شهد سيدنا موسى على منزلة مصر عند الله ،  و أن مصر تأسست قيم ومبادئ الأديان السماوية، ويدل ذلك على مكانة مصر عند الله .
	س : ذكر الشاعر عدة أسباب لحب المصري لوطنه.. فما هي؟
	ج:  الصبا والجمال والشرف العظيم والأمجاد الكثيرة العظيمة والتاريخ العريق الذي يفتخر به كل مصري .
	س:  ما الذي حاول الحاقدون أنكره على مصر ؟ وبم رد الشاعر عليهم ؟
	س :  ماذا يحاول الحاقدين على مصر ؟ و ما الدليل الذي ذكره الشاعر على ذلك ؟
	ج :  يحاول الحاقدون أن يفرقوا بين المصريين . لذلك يسعوا بالوشاية بين المسلمين والمسيحيين
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	س: بم وصف الشاعر جمال سيناء ؟
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	ج- بجمال الحمام الأبيض وبجمال سنابل القمح.
	س : ماالدليل على أن سيناء جزء لا يتجزأ من مصر ؟
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	س : كم قضى منتصر في التدريبات ؟ وبم كان يشعر؟
	س : كيف عاد منتصر إلي أهله ؟
	ج : سار بصحبة دليل حتى وصل إلى نفق سري وتقابل مع أحد الضفادع البشرية الذي أعطاه ملابس ليرتديها كضفدع بشري وبدأ الاثنان السباحة ووصلا إلي الشاطئ الآخر قبل شروق أول ضوء للصباح.
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	س : أخذ منتصر بالثأر لوطنه وصديقه ونفسه . كيف ذلك ؟
	ج : ثأر منتصر لوطنه حيث كان من أول الطيارين المشاركين في حرب أكتوبر وحطم حصون العدو وقلاعه ، ثأر لصديقه عندما أطلق الرصاص على الذئب حتى قتله ، وثأر لنفسه ندما حقق أمله وانتصر لى العدوين .
	س : في كم ساعة تحقق النصر ؟
	ج : تحقق النصر في غضون ست ساعات .
	س : " الله أكبر الله أكبر " لها أثر سحري في كل من الجنود المصريين والأعداء . وضح ذلك .
	أما العدو فتزلزل الأرض تحت أقدامهم وتقذف الرعب في قلوبهم فيولون هاربين .
	س : ما أثر انتقام منتصر من الذئب عليه ؟
	ج : شعر منتصر بفرحة غامرة ثم رفع رأسه ليقابل قرص الشمس وهو يقول يرحمك الله يا مجاهد  ،  وتخيل أنه يرى ابتسامة صديقه مجاهد على قرص الشمس الأحمر.
	س : ماذا خيل لمنتصر وهو ينظر لقرص الشمس ؟
	ج : تخيل أنه يرى ابتسامة صديقه مجاهد لى قرص الشمس الأحمر .
	س : عن أي شيء كانت تبحث طلقات منتصر ؟ وبم شبه الأعداء؟
	س : ما أثر النصر  على مصر والعرب جميعا؟
	الإجابة (55)
	الإجابة (56)
	الإجابة (57)
	الإجابة (58)
	الإجابة (59)
	الإجابة (60)
	الإجابة (61)
	الإجابة (62)
	س: ماذا تعرف عن الهكسوس ؟ ومن أين أتوا؟ ولماذا؟
	ج: جماعة من الرعاة أتوا من الشمال من (آسيا) لاحتلال مصر
	س: كيف حكم الهكسوس مصر؟
	ج: حكموها بارتكاب كل ألوان الظلم من نهب الأقوات وسرقة الأموال وتشريد الأبناء وبث الفرقة بين أفراد الشعب
	س: إلى أين امتد زحف الهكسوس في مصر ؟
	ج: وصل زحفهم إلى ما نسميه الآن (محافظة الشرقية) وعسكروا في بلدة (أواريس) وأقاموا بها وجعلوها عاصمة
	س: في عهد من أغار الهكسوس على مصر ؟ ومن أين ؟
	ج: في عهد الفراعنة ، وأغاروا عليها من الشمال حتى وصل تقدمهم إلى ما نسميه الآن (محافظة الشرقية)
	س: ما الذي حرص الهكسوس عليه ؟
	س: ما الجرائم التى ارتكبها الهكسوس ؟
	- السخرية من عادات المصريين وتقاليدهم حتى بلغ بمليكهم أن يسخر من (سقنن رع)  أمير طيبة
	س: من أمير طيبة ؟ وماذا تعرف عنه ؟
	ج: أمير طيبة (سقنن رع)  ويعرف عنه:
	- أقوى أمراء مصر
	- أكثرهم إخلاصاً لبلاده
	- أشدهم معارضة لحكم هؤلاء الأجانب الدخلاء
	س: لماذا غضب (سقنن رع) وأمر أن يجتمع به أمراء مملكته ؟ وما القرار الذي اتخذه؟
	ج: بسبب تهديد ملك الهكسوس له بإبادة أفراس البحر
	وقرر سقنن رع دعوة جميع أمراء مصر لضم الصفوف وجمع الكلمة وإلى لقاء قريب في الفصر.
	س: بم رد سقنن رع على رسل ملك الهكسوس ؟
	ج: قال له ( هذا تهديد ووعيد أتزعجه أفراس النهر والمسافة بين (طيبه) و (أواريس) سبعمائة ميل أو تزيد
	س: لماذا اجتمع سقنن رع برجاله ؟ وعلام انتهى الاجتماع؟
	ج: اجتمع بهم للتفكير في رد هذه الإهانة التي لحقت بهم من مستعمر دخيل
	انتهى الاجتماع بأن يرسل (سقنن رع) رسله إلى جميع أمراء مصر ليدعوهم إلى ضم الصفوف وجمع الكلمة
	س: ما القرار الذى اتخذه (سقنن رع) بعد اجتماعه بالأمراء ؟
	ج: قرر محاربة الهكسوس حتى يطردهم من البلاد نهائيًا
	س: ماذا قدم كل أمير لقتال الأعداء ؟
	س: بم صور الكاتب اندفاع الجيش المصري نحو عدوه ؟
	ج: باندفاع الأسد نحو فريسته وانقضاض الطير الجارح علي صيده .
	س: إلى أين فر الأعداء ؟ وما نتيجة المعركة ؟
	س: تـحدث عن نجاح أحمس فى طرد الهكسوس من مصر ؟
	س: ماذا تعرف عن الضابط سواتن ؟
	س: ما قصة بطولة الضابط سواتن ؟
	ج: قصة بطولته هي رفضه خيانة وطنه ورفضه قتل أحمس لأن أحمس أصبح رمزا لمصر كلها .
	س: ماذا طلب ملك الهكسوس من سواتن ؟ أو ماذا كان موقفه ؟
	ج: طلب منه أن يأخذ الخنجر ويصوبه في صدر أحمس وهو يستقبله عندما يفتح له أبواب القصر      (موقفه) قال له لن أفعل هذه الجريمة المنكرة
	س: (إن حب المصري لبلاده لا يعدله مال ولا جاه ولا سلطان) من قائل العبارة ؟ ولمن قالها ؟ وما المناسبة ؟
	ج: قالها (سواتن) لـ (ملك الهكسوس)  / وذلك عندما خذل سواتن ملك الهكسوس ورفض قتل أحمس
	س: ماذا تعرف عن (أواريس / أرمنت / طيبة) ؟
	ج:(أواريس) / مكانها في محافظة الشرقية (شمال مصر) اتخذها الهكسوس عاصمة (أرمنت) / إمارة مصرية اشترك أميرها في حرب الهكسوس (طيبة) / مكانها الآن في الأقصر
	س: متى تم احتلال الفرس لمصر ؟ أو متى تداعت دولة آشور ؟
	ج: فى القرن السابع قبل الميلاد
	س: ما الأنباء التي وصلت إلى الفرس بعد دخول مصر ؟
	ج: هي أن المصريين مصممون على الدفاع والاستماتة ومصرون على أن يصيبوا الفرس أكبر الخسائر في كل شبر من أرض مصر الغالية
	س: ما موقف الشعب المصري من احتلال الفرس ؟
	ج: صمموا على الدفاع والاستماتة واتحدوا حتى طردوهم
	س: ماذا فعل قمبيز عندما وجد المصريين مصممون على الدفاع ؟
	ج: لجأ إلى السياسة والخديعة فأمر بتجهيز سفينة تتجه إلى منف وعليها مناد ورفع لافتة عليها يطلب فيها من المصريين التسليم من غير حرب وبدون شرط أو قيد
	س: إلى أين كانت تتجه السفينة التي أعدها قمبيز ؟ ولماذا رفع لافتة فوق صاريها ؟
	س: ما موقف المصريين تجاه تلك السفينة ؟
	ج: لم يقيموا لها وزناً وكانوا ينظرون إليها بنظرات الحقد والسخرية
	س: ماذا فعل قمبيز بعد فشل الخديعة الأولى ؟
	ج: أرسل إلى المصريين رسالة أولها لين وآخرها تهديد يقول فيها (أنا قمبيز لم أكتب إليكم لإرغامكم فإني أود زيارتكم لا حرج عليكم إذا أردتم الحضور إليَّ .... )
	س: ما موقف المصريين من رسول قمبيز ؟
	ج: أرادوا قتله ولكن لم يتم ذلك لأن يوشهور نصحهم بعدم قتله وأن يرسلوا له رسالة وسمحوا له بالعودة
	س: علام استقر رأى المصريين بعد وصول رسالة قمبيز إليهم ؟
	ج: استقر على رفض التسليم والتصميم على المقاومة حتى يطردوهم
	س: بم نصح يوشهور المصريين ؟ وهل أخذوا بنصيحته ؟
	ج: أوصاهم بألا يقتلوا الرسول وبأن يسمحوا له بأن يعود سالمًا إلى سيده على أن يبعثوا معه لـ (قمبيز) رسالة
	س: ما الحيلة الثانية التى قام بها قمبيز ؟
	س: لماذا صنع قمبيز وليمة للمصريين ؟
	ج: وذلك ليخدع المصريين ويبعد فكرة الحرب عن أذهانهم
	س: ما موقف الشعب المصري من هذه الوليمة ؟
	ج: قاطعوها وعلموا أنها مكيدة من قمبيز ولم ينخدعوا بها
	س: اذكر بعض الأسلحة التي كانت تستخدم في الحروب القديمة
	ج: السيف – الرمح- السهام - العجلات والنبال
	س: ما موقف المصريين بعد هذه الخديعة ؟
	ج:  لم ينخدعوا بحيلته وحشدوا الجيوش وقابلوا بها قمبيز واستطاع قمبيز هزيمة (أبسماتيك) وفتح منف إلا أن الشعب لم يلن ولم يضعف
	س: قاوم الشعب المصري الفرس مقاومة باسلة . وضح ذلك وبين نتيجة هذه المقاومة .
	س: لماذا جاء الصليبيون إلى مصر ؟ وما موقف الشعب المصري من هذه الحملات؟
	ج: لدخول أرضها واستعباد أهلها وتحطيم كيانها , وموقف الشعب المصري لم يخضعوا ولم يستكينوا بل وقفوا في وجه الغزاة
	س: من أين جاءت الحملات الصليبية ؟ وإلى أين وجهت ؟
	ج: جاءت من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن كل مكان فى أوربا , وجهت إلى الشام وآسيا الصغرى ثم مصر
	س: في أي المواقع انتصر صلاح الدين عليهم ؟ وكيف عاملهم ؟
	ج: في موقعة حطين , وعاملهم معاملة حسنة وكان صلاح الدين شهماً نبيلاً في معاملتهم
	س: متى فتح بيت المقدس ؟
	س: متى استرد صلاح الدين بيت المقدس من الصليبيين؟
	ج: سنة 583 هـ بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين
	ج: أرادوا أن يثاروا لهزيمة أجدادهم فجهز لويس التاسع حملة صليبية لغزو مصر ولكنه هُزم وأُسر
	س: أين نزلت الحملة الصليبية ؟ وكم بقيت ؟ ولماذا ؟
	ج: نزلت دمياط , وبقيت ستة أشهر , ليستكمل لويس معدات حملته قبل استئناف زحفه
	س: ما موقف المصريين بعد مجيء الحملة الصليبية ؟
	ج: جمعوا شملهم ووحدوا أمرهم منتظرين ساعة الجهاد والقتال
	س: ماذا حدث عندما كان الصليبيون يستعدون للزحف على المنصورة ؟
	ج: توفي الملك الصالح ملك البلاد
	س: لماذا أخفت شجرة الدر على الجنود نبأ وفاة زوجها ؟
	ج: لأن ذلك يضعف من عزائمهم ويثير التفكك في صفوفهم وينتهي الأمر إلى هزيمة محققة
	ج: - كتمت نبأ وفاة زوجها الملك الصالح (نجم الدين) حتى لا تضعف عزيمة الجنود
	- نهضت بتصريف شئون الملك وتدبير أمر الحرب وإصدار الأوامر حتى يعود توران شاه
	- ترسم خطط القتال
	- تراقب حركات العدو
	- ألفت فرقة تشبه الفدائيين تنقض على معسكرات الصليبيين
	س: ما دور فرقة الفدائيين التى كونتها شجرة الدر ؟
	ج: تنقض على معسكرات الصليبيين , تخرب المشآت , وتحرق الخيام , وتقتل الجنود , وتثير الخوف والقلق في نفوس الأعداء
	س: ما الموطن الأصلي للمغول ؟ ومتى ظهروا ؟
	ج: بلاد منغوليا شمالي الصين , وظهروا في القرن الثالث عشر الميلادي
	س: من قائد المغول ؟ وماذا طلب من الخليفة العباسي ؟ وما موقف الخليفة ؟
	ج: قائدهم (هولاكو) , أرسل رسله إلى الخليفة وطلب منه الخضوع والاستسلام , موقفه رفض ردهم في كبرياء
	س: ماذا فعل المغول بعد رفض الخليفة العباسي الاستسلام ؟
	ج: انطلقوا بجيشهم مكتسحين أرض العراق حتى وصلوا إلى حدود بغداد ونصبوا حولها المجانيق تقذفها بالسهام والصواعق حتى سلمت بغداد وانطلقوا فيها تدميرًا وتخريبًا
	س: كيف وصل المغول إلى حدود مصر ؟
	ج: استولوا على الصين وإيران والعراق وبلاد الشام حتى وصلوا إلى حدود مصر
	س: ما الذي كان يعتقده المغول بالنسبة لمصر ؟
	ج: كانوا يعتقدون أن مصر ستسلم لهم كما سلمت غيرها من البلدان وعندئذ تتحقق السيادة لهم على الشرق العربي كله
	س: ما موقف المصريين  في ذلك الوقت ؟
	ج: أبى شعب مصر أن يخضع أو يلين وأبى أن يستسلم وعزم على أن يقف في وجه هؤلاء الغزاة في عزم وقوة وإيمان
	س: من حاكم مصر  في ذلك الوقت ؟ ولماذا أرسل الأئمة والخطباء والعلماء إلى المدن والقرى ؟
	س: ما الذي كان قطز يتوقعه ؟ وهل تحقق ؟وكيف ذلك ؟
	س: اذكر ما جاء  في رسالة هولاكو .
	ج: قال (من ملك الملوك شرقًا وغربًا يعلم الملك المظفر قطز وأهل مملكته أننا جند الله في أرضه سلطاناً على من حل به غضبه ليس لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص خيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فمن طلب حربنا ندم و...
	س: ما رد فعل المصريين على رسل هولاكو ؟
	ج: استقبل المصريون رسل المغول في كبرياء وسخرية تليق بهم وأمر قطز بقتلهم وعلق رءوسهم على باب زويلة وخرج قطز على رأس الجيش لملاقاة المغول
	س: كيف ربح المصريون الجولة الأولى ؟ وما أثر ذلك عليهم ؟
	س: ما الخطة التي أعدها قطز للنصر على المغول ؟
	س: ما اسم المعركة التي انتصر فيها قطز ؟ وأين كانت ؟
	ج: اسمها( عين جالوت) , وكانت عند قرية صغيرة تقع على منابع نهر جالوت بأرض فلسطين
	س: لماذا سميت معركة عين جالوت بهذا الاسم ؟
	ج: لأن المعركة كانت عند قرية صغيرة تقع عند منابع نهر جالوت التي تتفجر من عيون الجبال
	س: ماذا فعل نابليون قبل نزوله مصر؟
	س: ما موقف محمد كريم من مطلب نابليون ؟ وعلام يدل ؟
	س: لماذا  لم يستجب محمد كريم لرغبة نابليون؟
	س: من الزعيم الذي التف حوله الشعب بعد أن تولى الزعامة ؟ وماذا فعل ؟
	ج: (عمر مكرم) تقدم الصفوف وراح يشعل حب الوطنية في الصدور وينظم الصفوف في كل حي وفي كل مكان.
	س: متى غادر نابليون مصر ؟ ولماذا ؟ ومن الذي تولى القيادة بعده ؟
	ج: في أغسطس 1799م , وذلك عندما علم بتدهور مركز فرنسا الحربي في أوربا الذي تولى (كليبر)
	س: هل اقتصرت المقاومة على أهل القاهرة وحدهم . وضح ذلك
	س: من بطل المقاومة في منطقة البحر الصغير ؟
	ج: هو (حسن طوبار) وكان زعيما لمنطقة المنزلة وكان يمتلك مراكب صيد كثيرة
	س: ما الذي قام به لمواجهة حملة نابليون ؟
	س: أين تقع منطقة البحر الصغير ؟
	ج: تقع بين المنصورة وبحيرة المنزلة
	س: أراد الفرنسيون إرهاب (حسن طوبار) ورجاله بعد أن فشلوا في ضمه إليهم . فماذا فعلوا ؟
	ج: جهزوا سفنهم واتجهت إلى بلدة الجمالية لمحاربتها والقضاء على من فيها
	س: ماذا حدث لسفن العدو عندما وصلت بلدة الجمالية ؟
	ج: عندما وصلت وأصبحت بمحاذاتها وحلت في بحر أشمون من قلة المياه فيه
	س: ما موقف المصريين عندما وحلت سفن العدو ؟
	ج: انتهزوا الفرصة وراحوا يمطرونهم وابلًا من الرصاص والأحجار
	س: كان لحسن طوبار دور في مساعدة أهل دمياط . وضح ذلك .
	س:بم تعلل  تراجع المصريين إلى قرية الشعراء ؟
	ج: وذلك ليتحصنوا بها واتخذوها معسكرًا لهم
	س: ماذا فعل بونابرت للقضاء على بلدة المنزلة ؟ وهل نجح في حملته ؟
	س: لماذا فشلت حملة نابليون على مدينة المنزلة ؟ أو ما الخطة التي وضعها حسن طوبار ؟
	س: ما موقف أهل بلدة (نجع البارود) عندما رأوا سفن العدو ؟ وكم عدد السفن ؟
	س: ماذا فعل القائد الفرنسي بسفينته ؟ ولماذا؟
	ج: أشعل النار في مخزن البارود وتصاعدت ألسنة النيران في الجو , لأنه لم يشأ أن يترك سفينته للثوار
	س: ما رد فعل الفرنسيين على ما فعله المصريون في الصعيد ؟
	س: كيف كانت نهاية القائد الفرنسي ؟
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